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প্রকাশাকর বন্তব্য 

আখ্যান মঞ্জীরা এর আগে তিনটি আলাদাভাগে প্রকাশিত'ছল। শালাদা 

ভাগে এই গ্রচ্ছ এখন আর পাওয়া ধায় না। অথচ এই গ্রচ্ছের অন্তভুপ্ত 

কাহিনীগুলি সাহত্য মূল্য আজও অপরিসীম । বিশেষ বরে বিশোরদের 
কাঁদকে যেমন কৌতূহল জাগায় তেমন অন্যদিকে গঞ্জের ছলে চার গঠনে 

মাহাযা করে। বাংলা সাঁহত্যে কিশোর পাঠ্য বইয়ের প্রকাশ তেমন বোঁশ নেই 
কিন্তু চাহিদা রয়েছে । এই সত্য উপলাঁধ্ধ কয়ে আমরা তিনটি ভাগকে এবক্রে 

প্রকাশ করলাম । 

আশাকার গাহিত্যানূরাগী কলের কাছেই গ্রন্ছটি আদরনগয়।হবেন। 

বিনাত 

প্রকাশক 





প্রত্ুপকার 

এক বাতি, অথে আরোহ৭ করিয়া, ইংলগ্ডের অঙ্তুপাতা রেডিঙ, 

নগরের নিকট দিয়া, গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, 
একটি বালক, পথের ধারে কামে পতিত হইয়া রহিয়াছে । তাহার মুখ 
দেখিয়া, স্পঈ বোধ হইল, সে অতিশয় যাতনাভোগ করিতেছে । অশ্বকে 

দণ্ডায়মান করিয়া, সে বাক্তি কারণ জিগ্জাসিলে, কালক বলিল, মহাশয়, 

পড়িয়। গিয়া, আমার হাত পা ভাঙ্গিয়! গিয়াছে ; নডিতে পারি বা 

চলিয়া! যাই, আমার এমন ক্ষমতা নাই ; এজনা কাদায় পড়িয়া আছি, 

উঠিতে পারিতেছি না। 

অশ্বারোহী ব্যক্তি অতিশয় দয়াশীল। বালকের অবস্থা দেখিয়া, 

তাহার হৃদয়ে বিলক্ষ। দয়ার উদয় হইল । তিশি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ 

হইলেন; বালককে কম হইতে উঠাইয়া, অশ্বের উপর আরোহণ 

করাইলেন ; এবং উহার হস্ত ও অশ্বের মুখরজ্জব ধরিয়া, গমন করিতে 
লাগিলেন। 

কিয়ংক্ষ7 পরে, তিনি রেডিও নগরে উপস্থিত হইলেন। তাহার 
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পরিচিত! এক বৃদ্ধা নারা এ নগরে বাস করিতেন। তিনি তাহার 
আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, দেখ, যাবং এই বালকটী সুস্থ 

হইতে ন। পারে, তোমার আলয়ে থাকিবে, ইহার চিকিংসা ও শুশ্রাধার 
নিমিত্ত যে বায় হইবে, সে সমস্ত আমি দিব ; আর তুমি ইহার জগ্ত যে 
পরিশ্রম কবিবে, তাহার ও সমুচিত পুরদ্বার করিব । বৃদ্ধা সক্দত হইলেন । 
তখন তিনি এক চিকিংসক আনাইয়া, তাহার উপর বালকেন চিকিংসার 
ভার দিলেন ; এবং বৃদ্ধার হস্তে কিছ দিয়।, প্রপ্তাণ করিলেন । 

কিছু দিনের মধোই, বালক, চিক-সা ও শুশ্বীধাব %77, সম্পর্ণ 

অ।রোগ। লাভ করল; তাতাব শবার সবল, এব হস্ত পদ কক্ষম হইয়া 

উঠিল। তখন সে আপন আলয়ে প্রতিগমণ করল; এব স্ুত্রধরের 

বাবসায় ছারা, জাবিকাশিণাহ করিতে লাগিল । 

এই ঘটনার ক'তপয় দিবস পরে, এ অশ্বারোহা বাক্তি, একদা 

রেডিও নগরের মধা দিয়৷ গমন করিতেছ্িলেন । এক সেঞঙব উপরিভাগে 

উপস্থিত হইলে, অশ্ব কোনও কারণে ভয় পাইয়।, অতিশয় চঞ্চল ও 

উচ্চৃঙ্খল হইয়া উঠিল, এবং অশ্বারে|হা সহিত, নদ।তে লম্ষ প্রদান করিল 
সে ব্যক্তি সন্তরণ জাশিতেন না; গ্র৩ওরাং তাহার জলে ময় হইয়া 

প্রাণ, £শের উপক্রম হইয়া উঠিল। অনেকেই সেতুর উপর দণ্ডায়মান 
হইয়া সাতিশয় উপ্থিগ্রচিন্ডে, এই শোচনায় বাপার দেখিতে লাগিলেন ; 
কিন্ধ কহই সাহস কারয়।, তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিলেন না । 

সেই মেতৃর অনতিণুনে, এক সুত্রধর কর্ম করিতোছল। সে, সেতুর 
উপর জনও! দেখিয়। ও কোলাহল শুনিয়া, কর্মপরিত্য।গ পূর্বক, তথায় 

উপগ্তিত হইল, জলপতিত ব্যক্তিকে দেখিবামা ত্র, জলে বঝম্পপ্রদান করিল; 

এবং অনেক কঞ্ে তাহাকে লইয়া তারে উন্তার্ণ হইল। এই বাপার 

নয়নগোচর করিয়া সেতুর উপরিস্থ ব্যক্তিগ যংপরোনাস্তি আহুলাদিত 
হইলেন ; এবং সুত্রধরের ক্ষমতা ও অকুতোভয়তার যথেষ্ট প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে প্রাণরক্ষা হওয়াতে, সে ব্যক্তি প্রাণদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান 



আখ্যানমঞ্জরা প্রথম ভাগ ৩ 

করিয়! বলিলেন, ভাই, তুমি আজ আমার যে উপকার করিলে, তজ্জন্ 

আমি চিরকালের নিমিত্ত কেনা হইয়। রহিলাম । এই বলিয়া, তিনি 

তাহাকে পুবঙ্াব দিতে উদ্যত হইলেন । তখন, স্ুত্রধর কৃতাগ্জলি হইয়৷ 
বলিল, মহাশয়, আপনি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না। কিছু কাল 

পুণে, আমি ভগ্নহস্ত ও ভগ্নপদ হইয়া, কণ্মে পতিত ছিলাম ; আপনি, সে 
সময়ে দয়। কবিয়া, আমাব প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন । আপনার কৃত 

উপকাব, আমার হুদয়ে সবক্ষণ জাগকক বহিয়াছে। অধিক আর কি 

বলিব, আপাঁন আমাব পিতা । আমি অতি অধম: আমি যে কৃতজ্ঞতা 

দেখইবাব অবসর প।ইলাম, তাহাতেই চবিতার্থ হইয়।ছি, ও আশব 

অঠিবিক্ত পুবঙ্াব পাইয়াছি; আমাব অন্য পুবঙ্গাবেব প্রয়োজন 

নাই । 

এই বলিয়া, প্রভূত ভক্তিসহকারে প্রণাম কখিয়া, স্ত্রধব কর্স্থানে 

প্রস্থান বিল; এব ঠিনি, তদায় সোজন্যা ও সদ্গাবহাব দর্শনে সাতিশয় 

প্রীত হইয়া, স্বস্তানে প্রস্থান করিলেন । 

ম।ততডি 
দট্লণ্ডের অন্তঃপাতা ডপ্তা নগরে, এক দবিদ্রা নারা বান করিতেন । 

তাহার একমাত্র শিশুসন্তান ছিল | বৃদ্ধা, অনেক কঠে ও অনেক 

পরিশ্রমে কিছু কিছু উপার্জন করিয়া, নিজের ও পুত্রের ভরণপোষণ সম্পন্ন 
করিতেন । 

লেখা পড়! না শিখিলে মূর্খ হইবে, ও চিরকাল ছৃঃখ পাইবে, এই 
বিবেচনা করিয়া, তিনি লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রকে এক 
বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রও, আন্তরিক যন্ত্র ও সবিশেষ পরিশ্রম 

সহকারে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল। 
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ক্রমে ক্রমে তাহার বয়ংক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল । এই সময়ে, তাহার 
জননী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন । তাহার অবয়ব সকল অৰশ 
ও অকর্মণ্য হইয়া গেল। তিনি শয্যাগত হইলেন। ইতঃপুনেঃ তিনি 
যে উপার্জন করিতেন, তদ্দারা কোনও রূপে, গ্রাসাচ্ছাদন ও পুত্রের 

বিচ্ভাশিক্ষার ব্যয় সম্পন্ন হইত, কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত হইত না ; স্তৃতরাং তিনি 
কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এক্ষণে, তাহার পরিশ্র্ন 

করিবার ক্ষমতা যাওয়াতে, সকল বিষয়েই অতিশয় অন্ুুবিধা উপস্থিত 
হইল । 

জননীর এই অবস্থা ও ক্রেশ দেখিয়া, পুত্র মনে মনে বিবেচনা করিতে 
লাগিল, ইনি অনেক কষ্টে আমায় লালনপালন করিয়াছেন ; ইহার স্নেহ 
ও যত্বেই, আমি এত বড় হইয়াছি, ও এতদিন পণ্যন্ত জীবিত রহিয়া্ছি । 
এখন ইহার এই অবস্থা উপস্থিত। আমার প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষার 
নিমিত্ত, ইনি এত দিন যত ত্র ও যত পরিশ্রম করিয়াছেন, এক্ষণে হহার 
জন্য আমার তদপেক্ষা অধিক যস্র ও অধিক পরিশ্রম করা উচিত । আমি 

থাকিতে, ইনি যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার 
বাচিয়া থাকা বিফল । আমার বার বংসর বয়স হইয়াছে । এ বয়সে 

পরিশ্রম করিলে, অবশ্যই কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারিব । 

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, সেই সুবোধ বালক এক সন্নিহিত 
কারখানায় উপস্থিত হইল; এবং তথাকার অধ্যক্ষের নিকট আবেদন 

করিয়া, তাহার অনুমতি ক্ূমে কর্ন করিতে আরন্ত করিল; তাহার যেমন 

বয়স, সে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিল । এইরূপে 

সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, সে যাহা পাইত, সমুদয় জননীর নিকটে 
আনিয়া দ্রিত। এই উপার্জন দ্বারা, তাহাদের উভয়ের, অনায়াসে 
গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন হইতে লাগিল । 

ক্মস্থানে যাইবার পুর্বে, এ বালক, গৃহস-স্কার প্রভৃতি আবশ্যক কর্ম 
সকল করিয়া, জননীর ও নিজের আহার প্রস্তুত করিত; এবং অগ্রে 

তাহাকে আহার করাইয়া, শ্বয়ং আহার করিত । সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে 
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গৃহে আসিত; ইতোমধ্যে, জননীর যাহা! কিছু আবশ্যক হইতে পারে, সে 

সমুদয় প্রস্তুত করিয়া, তাহার পার্থে রাখিয়া যাইত । 

রন্ধা লেখাপড়া জানিতেন না; সুতরাং সমস্ত দ্রিন একাকিনী শয্যায় 

পতিত থাকিয়া কষ্টে কালযাপন করিতেন । গীড়িত অবস্থায় কোনও 

কর্ম করিতে পারেন না, এবং কেহ নিকটেও থাকে না। যদি পড়িতে 

শিখেন, তাহা হইলে অনায়াসে সময় কাটাইতে পারেন । এই বিবেচনা 

করিয়া, সেই বালক, অনেক যঙ্ছে, অনেক পরিশ্রমে, অন্ন দিনের মধ্যে, 

তাহাকে এত শিখাইল যে, তিনি তাহার অনুপস্থিতিকালে, সহজ সহজ 

পুস্তক পড়িয়া, হ্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 

এই বালক এরূপ স্ববোধ ও এরূপ মাতভক্ত না হইলে, বৃদ্ধার হুঃখের 

অবধি থাকিত না। ফলতঃ, অল্পবয়স্ক বালকের এরূপ বুদ্ধি, এরূপ 
বিবেচনা, এরূপ আচরণ, সচরাচর নয়নগোচর হয় না। প্রতিবেশীরা, 
ভদীয় আচরণ দর্শনে গ্রীত ও চমংকৃত হইয়া, মুক্তকণে সাধুবাদ প্রদান 
করিতে লাগিল । 



গিনি 
আয়র্পণ্ডের অন্তঃপাতী লগ্ুন্ডরি নগরে, বেকনর্ নামে এক ব্যক্তি 

ছিল। সেজাহাজে নাবিকের কর্ম কবিত। তাহার পুত্রও, দ্বাদশ বংসর 

বয়সে, এ বাবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। পিতপুত্রে এক জাহাজেই 
কর্ম করিত। বেকনর, আপন পুত্রকে বিলক্ষণ সম্ভবণ শিখাইয়াছিল। 
মস্ত যেমন অবলীলাক্রমে জলে সন্ভরণ করিয়া বেড়ায়, বেকনবেব পুত্র 
সম্ভরণ বিষয়ে সেইকপ দক্ষ হইয়াছিল । সে প্রতিদিন কর্ণে অবসৰ 
পাইলেই, জাহাজ হইতে ঝম্প প্রদান কবিয়া সমুদ্রে পড়িত; এবং 
জাহাজের চতুর্দিকে সম্তরণ করিয়া বেড়াত ; কান্তিবোধ হইলে, লম্বমান 

রজ্জু অবলম্বন করিয়! জাহাজে উঠিত। 
এক দিবস, বাধুবেগ বশত? সহসা জাহাজ আন্দোলিত হইলে, 

কোনও আরোহীর একটি অতি অল্পবয়ঙ্গ! কন্তা সমুদ্রে পতিত হইল । 
বেকনর্ দেখিবামাত্র, লম্ফ দিয়! সমুদ্রে পতিত হইল, এবং ত.ক্ষণাং সেই 
কন্তার বন্ধে ধরিয়া, তাহাকে জল হইতে উর্দে তুলিল। অনন্তর সে 
কম্াকে বক্ষস্থলে লইয়া সন্তরণ করিয়া, জাহাজের প্রায় নিকটে 
আসিয়াছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, একটা ভয়ানক হাঙ্গর তাহাকে 

আক্রমণ করিতে আসিতেছে । দেখিবামাত্র, বেকনব্ ভয়ে কাপিতে 

লাগিল। জাহাজেব উপরিস্থ সমস্ত লোক অতিশয় ব্যাকুল হইল; এবং 
বন্দুক লইয়া, হাঙ্গরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে লাগিল ; কিন্ত কেহই 
সাহস করিয়া, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, জলে অবতীর্ণ হইতে পারিল 
না; সকলেই, হায় ! কি হইল বলিয়া, কোলাহল করিতে লাগিল । 

জাহাজ হইতে যত গুলি মারিয়াছিল, তাহার একটিও হাঙ্গরের গার 

লাগিল না। হাঙ্গর, ক্রমে ক্রমে সমিহিত হইয়া, মুখব্যাদানপূর্ণক, 
বেকনর্কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; তাহার পুত্র অতিশয় পিতৃভক্ত 
ছিল। সে, পিতার প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়া, এক তীক্ষধার তরবারি 
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লইয়া, সমুদ্রে ঝস্পপ্রদান করল, এবং দ্তবেগে হাঙ্গরেব দিকে গমন 
করিয়।, উহাব উদবে তববারি প্রবেশ করাইয়া দিল। তখন হাঙ্গর, 

কুপিত হইয়া, তাহাকে আক্রমম করিতে উদ্ধত হইল | কিন্তু সে সন্ভরণ- 

কৌশলে, হাঙ্গরেব আক্রম' এঢাইয়।, উহ্াব কলেববে উপযুঠুপৰি 
তরবাবির আঘাত কবিতে লাগিল । 

এই অবকাশে জাহাজেব উপবিস্থ লোকেবা ক'তপয় রজ্জু বুলাইয়া 

দিল। পিতাপুত্রে এক এক বজ্ছু অবলম্বন কবিলে, তাহারা টানিয়া 
উহাদিগকে জল হইতে কিঞ্চিং উদ্দে উঠাইল। এই সময়ে, উহাদেব 
প্রাণরক্ষা হইল ভাবিয়া, সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল । কিন্তু, 

সেই ছুদ্দান্ত জর মুখব্যাদান ও উর্দে লক্ষপ্রদান পুর্ণ, বেকনরের পুত্রের 
কটিদেশ পর্যন্ত গ্রাস করিল; এবং তংক্ষণাং তাঁক্ষ দশ্ত দবাবা, গ্রস্ত অংশ 
কাটিয়া লইয়া, জলে পতিত হইল বালকের কলেবরের উদ্দীতন অর্ধ 
অংশমাত্র রজ্জুতে ঝুলিতে লাগিল । | 

এই হৃদয়বিদারণ ব্যাপার দর্শনে, ব্যক্তি মাত্রেই হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় 
হইয়া, কিয়ংক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল; অনন্তর সকলেই, শোকে বিচলিত 
হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। বেকনর্, জাহাজে উত্তোলিত হইয়া, 
পুত্রের তানৃশী দশা৷ দেখিয়া, শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইল। পার্খবস্তী 
লাকেরা বলপুর্বক ধরিয়। না রাখিলে, সে নিঃসন্দেহ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া 
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প্রাণত্যাগ করিত। তাহার পুত্র, যতক্ষণ জীবিত ছিল, অরিচলিত ভাবে 
পিতার দিকে দৃর্িপাত করিয়া রহিল। আমার প্রাণ যাউক, কিন্ত 
পিতার প্রাণরক্ষা হইয়হে, এই আইহলাণে প্রফুল্ল বদনে, সে প্রাণত্াযাগ 
করিল; তাহার আকৃতি দেখিয়! সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেরই এরূপ বোধ ও 
বিশ্বাস জন্বিয়াছিল । 

মাতমেহ 

যুরোপের অন্তঃপাতী সুইট্জার্লও দেশ পর্বতে পরিপূর্ণ । এ সকল 

পর্তের শিখরভূমি নিরস্তর নীহারে আচ্ছন্ন থাকে; এজন্য এ দেশে 

শীতের অতিশয় প্রাছর্ভাব । জ্যেঠের বয়স নয় বংসর, কনিষ্ের বয়স 
ভয় বসর, এরূপ ছুই সহোদর নীহারের উপর দৌড়াদৌড়ি করিয়া, খেলা 
করিতে করিতে, এক সমিহিত জঙ্গলে প্রবেশ করিল; এবং ক্রমে ক্রমে 

অনেক দূর যাইয়া পথহারা হইল । 

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তদর্শনে তাহারা অতি শঙ্কিত ও 

গুহপ্রতিগমনের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া, পথের অনুসন্ধান করিতে 

লাগিল; কিন্তু পথের নির্ণয় করিতে না পারিয়া, উচ্চস্বরে রোদন 

করিতে আরম্ভ করিল । ৰ 

জ্যে্টির বয়স যত অল্প, তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা তাহা! অপেক্ষা 
অনেক অধিক হইয়াছিল । সে বিবেচনা করিল, যত চেষ্টা করি না কেন, 

আজ রাত্রিতে, এ জঙ্গল হইতে কোনও মতে বাহির হইতে পারিব ন!; 
সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা ; এই স্থানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে ; কিন্ত 
নীহারের উপর শয়ন করিলে উভয়েই, মরিয়। যাইব । অতএব যেখানে 
নীহার নাই, এমন স্থানের অধেষণ করি । 

এই স্থির করিয়া সেই বালক নীহারশূন্ত *স্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইল। এসময়ে চন্দ্রের উদয় হওয়াতে, তদীয় আলোকে, পরতের 
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পাদদেশে, এক ক্ষুদ্র গহ্বর লক্ষিত হইল । বালক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
দেখিল, সেখানে কিছুমাত্র নীহার নাই । তখন সে, কতকগুলি শুষ্ক পর্ণ 
জড় করিয়া, তদ্দারা একপ্রকার শয্যা প্রস্তুত করিল; পরে, কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার হস্ত ধরিয়৷ বলিল, ভাই, আর কাদিও না; তোমার কোনও ভঙ্ব 
নাই ; আইস, এখানে শয়ন কর। 

ইহা৷ বলিয়া, কনিঃচকে সেই পর্ণশষ্যায় শয়ন করাইয়া, আপনিও 

তাহার পার্থে শয়ন করিল । কনিষ্ঠ, বারংবার বলিতে লাগিল, দাদা, 

বড় শীত। জ্যে9 কণিঠ ভাইটিকে অতিশয় ভালবাসিত ; এবং তাহার 
কোনও ক দেখিলে, নিজে অতিশয় কট বোধ করিত ₹ এক্ষণে কি 

উপায়ে তাহার শীতনিবারণ হয়, অনচ্ঠমনে সেই চিন্তা করিতে লাগিল। 

1অবশেষে, অঠ্ন কোন উপায় না দেখিয়া, সে আপন গাত্র হইতে সমুদয় 
বস্ত্র খুলিয়া, তাহার গাত্রে দিল, এবং পাছে তাহাতেও তাহার শীত 

নিবারণ না হয়, এই ভাবিয়া, স্বয়ং তাহার গাত্রের উপর শয়ন করিল । 

এইরূপে, নিজের ও জেঃগের বস্ত্রে আবৃত হওয়াতে ও জোর 
গাত্রের উত্তাপ পাওয়াতে, কনিঠের অনেক শীত নিবারণ হইল ; তখন 
সে, অপেক্ষাকৃত সচ্ছন্দ বোধ করিল। তদর্শনে, জ্যেঠের হৃদয় আহলাদে 
পরিপূর্ণ হইল? নিজে অনাবৃত গাত্রে থাকাতে, তাহার যে ভয়স্কর কষ্ট 
হইতেছিল, এ কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গণ্য করিল না। যদি তাহারা এইভাবে 
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অধিকক্ষণ থাকিত, তাহা হইলে, অগ্রে জ্যে্ঠের এবং কিয়ংক্ষণ পরে 
কনিষ্ঠের নিঃসন্দেহ প্রাণবিয়োগ হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা 
ঘটিতে পারিল না । 

সন্ধার পর, অনেকক্ষণ পথ্যন্ত, তাহাবা গৃহে প্রতিগত ন] হওয়াতে, 

তাহাদের পিতা ও মাতা অতিশয় চিন্তিত হইয়াডিলেন ৷ কিয়ংক্ষণ পরে 
তাহাদের পিতা অগ্ষেণে নিত হইলেন, এবং ইতস্তত? অনেক অনুসন্ধান 
করিয়া, অবশেষে সেই গচ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার! শয়ন 

করিয়া আছে । তিনি, তাহাদের বিষয়ে একপ্রকার হতাশ হইয়াছিলেন : 
এক্ষণে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়। আচ্লাদে পরিপূর্ণ হইলেন । তাহার 

নয়নে আনন্দের অশ্ষধারা বহিতে লাগিল । কিয়ংক্ষণ পরে তিনি 

তাহাদিগকে পর্ণশযা। হইতৈ উঠাইলেন ; এব, প্রথমতঃ, যথোচিত 

তিরস্কার করিলেন; পরে জো কনিঠের কঈনিবারণের কীদশ চেষ্টা 

করিয়াছিল, তাহা সবিশেষ অবগত হইয়া, যাবপবনাই আহ্লাদিত 

হইলেন ; এবং জোর ভ্রাতস্সেহেব আতিশয্য দর্শনে, নিরতিশয় গ্রীতি 
প্রাপ হইয়া, তাহার প্রতি সাতিশয় ম্নেহপ্রদর্শনপুক, তাহাদিগকে 

সমভিব্যাহারে লইয়া, গহে 'প্রতিগমন করিলেন । 

লোডগংবরণ 
এক দান বালক কোনও বড় মানুষের বাটীতে নিযুক্ত হইয়াছিল । 

তাহার উপর গৃহমার্জন প্রভৃতি অতি সামান নিকৃই কর্মের ভার ছিল। 
সে, একদিন গহস্বামীর বাসগৃহ পরিষ্কৃত করিতেছে ; এবং গহমধ্যে সঙ্ভিত 
মনোহর দ্রবাসকল দৃপ্রিগোচর করিয়া, আ।হলাদে পুলকিত হইতেছে । 
২কালে সেই গহে অগগ কোনও ব্যক্তি ছিল না; এজন্য সে নির্ভয়ে, এক 

একটি দ্রব্য হস্তে লইয়া, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় যথাস্থানে 
রাখিয়া দিতেছে । 
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গৃহম্বামীর একট সোনার ঘড়ি ছিল। ঘড়িট আত মনোহর, উত্তম 

স্বর্ণে নিয়িত, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হারকথণ্ডে মণ্তিত। বালক, ঘড়িটি হস্তে 

লইয়া, উহার অসাধারণ সৌন্দর্ধ্য ও উজ্জল্য দর্শনে মোহিত হইল; এবং 

বলিতে লা'গল, দি আমার এন্প একট ঘড়ি থাকিত, তাহা হইলে কি 

আহলাদের বিষয় হইত ! ক্রমে ক্রমে, তাহার মনে প্রবল লোভ জন্মিলে, 

সে ঘডিটি চরি করিবার নিমিন্ত ইচ্ছুক হইল | 

উর 

কিয়-ক্ষ। পরে বালক সহসা চকিত হইয়া উঠিল, এবং বলিতে 

লাগিল, যদি আমি লোভস ববণ করিতে না পারিয়া এই বড়ি লই, তাহা 

হইলে চোর হইলাম । এখন কেহ গহের মধ্যে নাই ; এবং আমি চুরি 
করিলাম বলিয়।, জানিতে পা.বতেছে না? কিন্ত যদি 'দবাং চোর বলিয়া 

ধর! পড়ি, তাহা হইলে আমার আর দুর্শশার সীমা! থাকিবে না। সাদা 
দেখিতে পাই, চোরেরা রাজদণ্ডে যংপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিয়া 

থাকে । আর, যদিই আমি চুরি করিয়া, মানুষের হাত এড়াইতে পারি, 
ঈশ্বরের নিকট কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। জননীর নিকট 
অনেকবার শুনিয়াছি, আমরা! তাহাকে দেখিতে পাই না বটে : কিন্ত 
তিনি সর্দদা সরত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং আমরা যখন যাহা করি, 

সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন । 
এই বলিতে বলিতে, তাহার মুখ শ্নান ও সর্শিরীর কম্পিত হইয়া 
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উঠিল । তখন সে, ঘড়িটি যথাস্থানে রাখিয়! দিয়া বলিতে লাগিল, লোভ 

করা বড় মন্দ; লোকে লোভসংবরণ করিতে না পারিলেই, চোর হয়। 
আমি আর কখনও কোনও বস্তূৃতে লোভ করিব না; এবং লোভের 

বশীভূত হইয়া, চোর হইব না। চোর হইয়া! ধনবান্ হওয়া অপেক্ষা, 
ধর্মপথে থাকিয়া নির্নি হওয়া ভাল; তাহাতে চিরকাল নির্ভয়ে ও মনের 

স্বখে থাকা যায় । চুরি করিতে উদ্যত হইয়া, আমার মনে এত কেশ 
হইল; চুরি করিলে না জানি, আমি কতই রেশ পাইব। ইহা বলিয়৷ 
সেই সুবোধ, সচ্চরিত্র, দরিন্্র বালক পুনরায় গৃহমার্জনে প্রবৃত্ত হইল। 

গুহম্বামিনী, এ সময়ে পার্ববত্তী গহে থাকিয়া বালকের সমস্ত কথা . 

শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে তংক্ষণাং এক পরিচারিণী দার! 

আপন সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, তুমি কিজগ্ 

আমার ঘড়িটি লইলে না? বালক শুনিবামাত্র, হতবুদ্ধি হইয়া গেল, 
কোনও উত্তর দিতে পারিল না; কেবল জান্ত পাতিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, 
বিষয় বদনে, কাতর নয়নে, গহস্বামিণার মুখ নিরাক্ষ॥ করিতে লাগিল । 

ভয়ে তাহার স.শরার কীপিতে, ও নয়নয় হইতে বাম্পবারি নির্গত হইতে 
ল/গিল। 

তাহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়।, গৃহম্বামিনী সন্দেহে বচনে বললেন, 

বৎস, তোমার কোনও ভয় নাই; তুমি কিজগ্ত এত কাতর হইতেছ ? 

এখানে থাকিয়া, আমি তোমার সকল কথা শুনিতে পাইয়াছি ; কিন্তু 

শুনিয়া তোমার উপর কি পর্যন্ত সন্ধঃ হইয়াছি, বলিতে পারি নাঁ। তুমি 
দীনের সন্তান বটে; কিন্ত আমি কখনও তোমার তুল্য স্থবোধ ও 

ধর্মভীরু বালক দেখি নাই । জগদীশ্বর তোমার যে লোভসংবরণ করিবার 

এরাপ শক্তি দিয়াছেন, তজ্তগ্গ তাহাকে প্রণাম কর ও ধন্যবাদ দাও । 

অতঃপর সদা এরূপ সাবধান থাকিবে, যেন কখনও লোভের বশীভূত 

না হও । 
এই প্রকারে তাহাকে অভয়প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন, শুন বংস, 

তুমি যে এন্ূপে লোভ সংবরণ করিতে পারিয়াছ, তজ্জন্ত তোমায় 
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পুরহ্কার দেওয়! উচিত। এই বলিয়া, কতিপয় মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া 
বলিলেন, অতঃপর তোমায় আর গৃহমার্জন প্রভৃতি নীচ কর্ম করিতে 

হইবে না। তুমি বিদ্াভাস করিলে, আরও সুবোধ ও সচ্চরিত্র হইতে 
পারিবে ; এজন্য কল্য অবধি আমি তোমায় বিদ্ভালয়ে পাঠাইব, এবং 

অন, বস্ত্র পুস্তক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্বক বিষয়ের ব্যয় নিধাহ করিব । 

অনন্তর, তিনি হস্তে ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন, এবং তাহার নয়নের 

অশ্রু মার্ভন করিয়া দিলেন | 

গৃহস্থামিনীর ঈনৃশ ন্নেহবাক্য শ্রবণে ও সদয় ব্যবহার দর্শনে, এ দীন 
বালকের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহার নয়নযুগল হইতে 
আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল । সে পরদিন অবধি, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট 

হইয়া, যারপরনাই যত্রু ও পরিশ্রম করিয়া; শিক্ষা করিতে লাগিল। অল্প 
দিনের মধ্যেই, সে বিলক্ষণ বিষ্যোপার্জন করিল; এবং লোকসমাজে 

বিদ্বান্ ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া গণ্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা 
নিনাহ করিতে লাগিল । 

গরু 

রুশিয়াব রাজমহিষী ছিতীয় কাথরিনের অপত্যন্সেহ অতিশয় প্রবল 

ছিল। কাহারও শিশুসন্তান দেখিলে, তিনি অনিণচনীয় গ্রীতি প্রাপ্ত 

হইতেন। পরিচারকদিগেব শিশুসন্তান সকল সর্বদা তাহার নিকটে 

থাকিত। তিনি, স্েহ ও যত্রপূর্ণক অনাথ বালক-বা লিকাদিগের লালন ও 

নিজ ব্যয়ে প্রতিপালন করিতেন । কর্মচারীদিগের উপর এই আদেশ 

ছিল, অনাথ বালকবালিকা দোখলে, তাহার নিকট আনিয়া দিবে । 

একদিন পুলিসের লোকেরা, পথিমধ্যে একটী অতি অগ্পবয়ন্ক শিশু 
পতিত দেখিয়া, তাহাকে রাজমহিষীর নিকটে আনিয়া দিল। তিনি 
সবিশেষ ন্লেহ ও যত্ব সহকারে, তাহার লালনপালন করিতে লাগিলেন । 
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এই বালক, রাজমহিষীর নিরতিশয় ন্েহপাত্র হইল । সে পঞ্চম- 
বর্ষয় হইলে, তিনি তাহাকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন ; এবং 
যাহাতে সে উত্তমরূপে বিদ্ভাল।ভ করিতে পারে, সে বিষয়ে সবিশেষ যত 

কবিতে লাগিলেন। বালকটী বিলক্ষণ বুদিমান্ ছিল; স্থযোগ পাইয়া, 
আগ্তরিক যত্র ও সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে 

লাগিল। বিশেষতঃ যে সকল গু৭ থাকিলে বালক লোকের প্রিয় ও 

ন্লেহভাজন হইতে পারে, এ সুশীল সুবো। বালক, সেই সকল গুণে 

অলঙ্কুত ছিল। ইহা! দেখিয়া, রাজমহিষী নিরতিশয় আহ্লাদিত হইতে 

লাগিলেন । তাহার উপর তরদীয় গ্েহ দিন দিন বু পাইতে লাগিল । 

কলতঃ, তিনি তাহাকে আপন গঞ্জাত সন্তানের শ্যায় জ্ঞান করিতেন; 

এবং সেই বালকও তাহাকে আপন জনশার ন্যায় জ্ঞান করিত। 

একদিন সে বিদ্যালয় হইতে আসিলে, রাজমহিষা তাহাকে 

আপনার নিকটে আসিতে বলিলেন। সে উপস্থিত হইল। তিনি 
অন্য অন্ঠ দিন, তাহাকে যেবপ হাট ও প্রফুল্পবদন দেখিতেন, সেদিন 

সেরূপ দেখিলেন না। তাহাকে বিষন্ন দেখিয়া তিনি ক্রোড়ে বসাইয়। 

কারণ জিজ্ঞাসিলেন। বালক রোদন করিতে লাগিল। তিনি তাহার 

নেত্রমাজ্জন ও মুখচুম্বন করিয়া, সম্সেহবাক্যে বলিলেন, বৎস, কি জনা 

রোদন করিতে, বল। 

তখন বালক বলিল, জননি, আজ আমি বিষ্ভালয়ে যতক্ষণ ছিলাম, 

কেবল রোদন করিয়াছি । সেখানে গিয়া! শুনিলাম, আমাদের শিক্ষক 

মরিয়াছেন ; দেখিলাম, তাহার স্ত্রী ও সন্তানেরা রোদন করিতেছেন । 

সকলে বলিতেছে, তাহারা বড় ছুঃবী; খাওয়৷ পরা চলে, এমন সঙ্গতি 

নাই : এবং সাহাযা করে, এমন আতীয়ও নাই । এই সকল দেখিয়া ও 

শুনিয়া, আমার বড় দুঃখ হইয়াছে । মা, তোমায় তাহাদের কোনও 
উপায় করিয়! দিতে হইবে | 

বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, রাজমহিষীর অন্তকরণে 

করুণার উদয় হইল। তিনি অবিলম্বে এক পরিচারককে ডাকাইয়া, এ 
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বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়! দিলেন; এবং বালকের মুখচুস্বন 
করিয়া বলিলেন, বংস, অল্প বয়সে তোমার যে এন্প বুধি। ও বিবেচনা 

হইয়াছে, ইহাতে আমি কি পধ্যস্ত গ্রীত হইলাম, বলিতে পারি না । 
যাহাতে তোমার শিক্ষকের পরিবার ক্রেশ না পায়, তাহা আমি অবশ্য 

করিব : তুমি সেজন্য উদ্বিগ্ন হইও না । 

কিয়ংক্ষ7 পরে, প্রেরিত পরিচারক প্রত্যাগমন করিল; শিক্ষকের 

মৃত্যু ও তদীয় পরিবারের অনপায় বিষয়ে, বালক যাহা বলিয়াছিল, সে 
সমুদয় সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া, রাজমহিষীর নিকট জানাইল। তখন তিনি, 
সেই বালক দ্বারা, শিক্ষকের পত্থীর নিকট, আপাতত; তিন শত রূবল্ 
পাঠাইলেন ; এবং যাহাতে সেই নিরুপায় পরিবারের ভদ্ররূপে ভরণ- 
পোষণ চলে, এবং শিশুসন্তানদিগের 'উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা। হয়, তাহার 
অবিচলিত ব্যবস্থা করিয়। দিলেন। 



ধর্মতীরুতা 
পোর্ট গালের রাজধানী লিদূবন্ নগরে, অতি নিঃস্ব এক বিধবা স্ত্রী 

বাস করিত। সে ১৭৭৬ খুষ্ঠাবে একদিন রাজবাটীতে উপস্থিত হইল, 

এবং রাজার সহিত সাক্ষাং করিবার প্রার্থনা জানাইল। রাজপুরুষেরা 
বলিল, তোর মত লোকের রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, 
তুই এখান হইতে চলিয়! যা; এই বলিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিল। সে 
তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া, প্রত্যহ যাতায়াত করিতে লাগিল; রাজ- 
পুরুষেরাও প্রত্যহ তাহাকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল। 

অবশেষে একদিন সেই গ্রীলোক, রাজকে পদব্রজে গমন করিতে 

দেখিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইল; এবং সত্মথৈ একটী বাক্স ধরিয়া 

বলিল, মহারাজ, কিছু দিন পৃণে, ভূমিকম্প হওয়াতে, যে সকল অগালিকা 
পতিত হইয়াছিল, তাহার ভিতরে আমি এই বাক্সটি পাইয়াছি। আমি 
নিতান্ত ছুঃখিনী। আমার ছয়টি সন্তান; অতি কণ্টে দিনপাত করি। 

এই বাক্সের মধ্যে যে সকল মহামূল্য বস্তু আছে, সে সমুদয় আত্মসাৎ 
করিলে, আমার ছুরবস্থার বিমোচন হয় ; আমার পুত্রের! ধনবান্ বলিয়া 

গণ্য ও মানা হইয়া, স্বুখে ও স্বক্রন্দে কালযাপন করিতে পারে । কিন্তু 

মহারাজ, এ পরহ্থ; পর্গহরণ নিতান্ত অপকর্ম । অপকর্ম করিয়া 

পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি পাওয়া অপেক্ষা, ধর্মপথে থাকিয়া, ছুঃখে কালযাপন 
করা ঠাল। আমি এই বাক্স আপনার হস্তে ন্যস্ত করিতেছি, যে ব্যক্তি 

ইহার যথার্থ অধিকারী, তাহাব অনুসন্ধ'ন ও অবধারণ করিয়া তাহাকে 
দিবেন। আর, আমি পরিশ্রম করিয়া ইহা! বহিন্তি করিয়াছি, এজন্য 

আমায় কিছু পুরস্কার দেওয়াইবেন । 
রাজার আদেশ অনুসারে সেই স্থানেই বাক্স উদঘাটিত হইল । 

তিনি উহার মধ্যস্থিত রতুসমূহের সৌন্দর্য নয়নগোচর করিয়া, চমৎকৃত 
হইলেন। অনন্তর, সেই স্ত্রীলোককে বলিলেন, তুমি ছুঃখিনী বটে, কিন্তু 
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তোমার তুল্য নির্পোভ ও ধর্মভীরু লোক কখনও দেখি নাই । তুমি ৰে 
ঈবৃশ মহামূল্য রহসমূহ হস্তে পাইয়া ধর্মভয়ে লোভ সংবরণ করিয়া, 
তজ্তন্ত তোমায় সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি । আজ অবধি তোমার ছুরবস্থা 

মেচন হইল । অত:পব, তোমায় একদিনের জন্তও কষ্ট পাইতে হইবে 

না। আমি তোমার ও তোমার সন্তানগণেব সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ 

ক'রলাম। 

এই বলিয়।, রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইলেন ; এবং সেই ছুঃখিনা 

বিধবাকে, অবিলম্বে বিংশতি সহত্র পিয়াস্তর দিতে আদেশ করিলেন । 

অনন্তর, সেই রত্রসমূহের যথার্থ অধিকারীর সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার 

নিমিত্ত, আজ্ঞ! প্রদান করিয়া বলিলেন, যদি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও 

প্রকৃত অধিকারীর উদ্দেশ না৷ হয়, তাহা হইলে, এইসমস্ত রত্ব বিক্রীত 
হইবে, এবং বিক্রয়লন্ধ সমস্ত ধন এই বিধবা ও ইহার পুত্রের পাইবে । 

স্ 



অগঢানেহ 
ইংলগ্ডের রাজধানী লগ্ন নগরে হবাইট্চেপ ল্ নামে এক স্থান আছে। 

তথায় পরম্পরসংলগ্ন শ্রেনীবন্ধ কতকগ্তলি গৃহ ছিল। যাহাদের নিজের 

বাসস্থান নাই, সেইরূপ লোকেরা ভাড়া দিয় এ সকল গহে অবস্থিতি 

করিত। একদা, এ পল্লীতে অতি ভয়ানক অগ্থিদাহ উপস্থিত হইল । 

যেখানে অগ্নি লাগে, তথায় প্রবল বেগে বা বহিতে থাকে ; সুতরাং 

অগ্নি উত্তরোত্তর, অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়। উঠে । এখানেও অগ্নি প্রবল 

বানুর সহায়হায়, অল্পক্ষণমধ্যে বিলক্ষণ প্রদাপু হইয়! উঠিল। অশেকেই 

গৃহ হইতে বহিগতি হইতে পারিল না। সম?বত প্রতিবেশীরা, অনেক 

কষ্টে কতকগ্চলি লোককে গৃহ হইতে বহির্গত করিল; অবশিষ্ট সমুদয় 
লোক গৃহমধ্যে রহিল । | 

একটি দরিদ্রা নারীর কতিপয় শিশুসন্তান ছিল। সে, প্রতিবেশী- 

দিগের সহায়তায়, আপন সন্তানগুলি লইয়।, অগ্ক্ষেত্র হইতে বহির্গত 

হইয়াছিল। জগদীরের কৃপায়, এ যাত্র। পরিত্রাণ পাইলাম, এই 
ভাবিয়া, সে তীহাকে ধনাবাদ দিয়া, সাহায্যকারী প্রতিবেশীদিগের যথেঃ 

স্বতি করিল; পরে, একে একে সন্তানগুলির নামগ্রহণপূর্বক, আশ্বাস 
করিতে গিয়া» জানিতে পারিল, সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটি আনীত হয় নাই; সে 
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গৃহমধ্যে রহিয়া গিয়াছে । তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, সেই দরিদ্র 
উন্মত্তার ন্যায় হইল; এবং সন্তানের স্নেহ ও মায়ায় বশীভূত হইয়া, স্বীয় 

প্রাণবিনাশের শঙ্কা ন! করিয়া, অকুতোভয়ে দ্রুতবেগে অগ্নিরাশির মধ্যে 
প্রবেশ করিল । 

কিয়ংক্ষণ পরে, সে একটি শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া, পুরবস্থানে আগমন 
করিল; সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, এই ভাবিয়া, আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় 

হইল; এবং কিরূপে জ্বলন্ত অধিরোহণী দ্বার আরোহণ করিল, কিরূপে 
গৃহে 'প্রবেশপুবক দোলা হইতে সন্তানকে লইয়া, পুনরায় গৃহ হইতে 
বহির্গত হইল, সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গের নিকট এই সমুদয়ের বর্ণন করিতে 
লাগিল। কিয়ংক্ষণ পরে, আহ্লাদভরে শিশুসন্তানের মুখচুম্বন করিতে 
গিয়া, দেখিতে পাইল, সে তাহার সন্তান নহে । তাহার পার্ণবন্তী গুহে 

অপর এক শ্রালোক থাকিত; সে আপন সন্তান ফেলিয়া, পলাইয়া 
আসিয়াছিল, এ তাহার সন্তান । 

যখন সে, কনি সন্তানটি আনিবার নিমিত্ত গমন করে, ধূম ও অগ্নি- 
শিখায় সমস্ত স্থান এরূপ আচ্ছন্ন হইয়/ছিল যে, কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া 

যায় না; সুতরাং স্বীয় গৃহ ভাবিয়া, পার্বর্তী গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল; 
এক্ষণে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, শোকে নিতান্ত বিহ্বল ও উন্নস্তপ্রায় 
হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিল। অপত্যন্সেহের এমনই মহিমা, সেই 
স্ীলোক কোনও মতে স্থির হইতে ন! পারিয়া, শোকসংবরণ পুক পুনরায় 
সেই শিশুসন্তানের আনয়নের নিমিত্ত, জ্বলন্ত গৃহের অভিমুখে ধাবমান 
হইল। সে, গৃহের সখুখবন্তিনী হইবামাত্র উহা দগ্ধ হইয়া ভাঙ্গিয়া 
পড়িল। তখন সে, একেবারে হতাশ হইয়া, হায়! কি হইল বলিয়া, 
বিচেতন ও ভূতলে পতিত হইল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার 
প্রাণবিয়োগ ঘটিল। 



গিতৃতি 
আমেরিকার অস্তঃপাতী নিউইয়র্ক প্রদেশে এক অতি নিঃস্ব পরিবার 

ছিলেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই, বহুদিন অবধি অকর্মণ্য ও পরিশ্রমে অক্ষম 

হইয়াছিলেন ; এজন্য তাহাদের স্বয়ং কিছু উপার্গন করিবার ক্ষমতা ছিল 

না। তাহাদের একমাত্র কণ্ত1; সে পরিশ্রম করিয়া যংকিঞ্চিং যাহ! 

পাইত, তদ্দারা কথাঞ্চং তাহাদের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইত। ছুূর্ভাগ্য 

ক্রমে, ১৭৮৩ খষ্টান্দের শীতকালে £ প্রদেশে ছৃভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, 
দিনান্তেও তাহাদের আহার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল । ফলত, এই 

সময়ে শীতে ও অনাহারে, তাহারা যংপরোনাস্তি কই পাইতে লাগিলেন । 

পিতামাতার ছরবস্থা দেখিয়। এবং প্রাণপনে চেঠ ও পরিশ্রম 

করিয়াও, তাহাদের আহারাদি সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া, কন্ঠ! অতিশয় 

দুঃখিত ও শোকাভিভূত হইল ; এবং কি উপায়ে তাহাদের কঃ নিবারণ 
হয়, অহোরাত্র কেবল এই চিন্ত। করিতে লাগিল। 

একদিন কথাপ্রস্গে কোনও ব্যক্তি বলিল, অমুক ডাক্তার ঘোষণা 

করিয়া দিয়াছেন, যদি কেহ আপন সম্মুখের দন্ত দেয়, তাহা হইলে তিণি 

তিন গিনি করিয়া, প্রত্যেক দত্তের মূল্য দিবেন ; কিন্তু ডাক্তার হুয়ং সেই 
ব্যক্তির মুখ হইতে দন্ত তুলিয়া! লইবেন । 

এই ঘোষণার কথা শুনিয়া, ক! মনে মনে বিবেচন! করিতে লাগিল, 

আমি নান! চেঠা দেখিতেছি, এব: যথেই কণ্টভোগও করিতেছি, তথাপি 

পর্যাপ্ত পরিমাণ, পিতা মাতার আহারের সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না । 

এক্ষণে, এই এক সহজ উপায় উপস্থিত। এই উপায় অবলম্বন করিলে, 
কিছু দিনের নিমিত্ত তাহাদের ক দূর হইবে । অতএব আমি অবিলম্বে 
ডাক্তারের নিকটে গিয়া, সম্মুখের দন্ত দিয়া, গিনি আনি । 

মনে মনে এই আলোচনা করিয়া, কণ্া, ডাক্তারের নিকট উপস্থিত 
হইল; এবং বলিল, মহাশয়, আপনি যে ঘোষণা! করিয়াছেন, তদত্সারে 

আমি আপনার নিকট দত্ত বিক্রয় করিতে আসিয়াছি। যে কয়টির 
গ্রয়োছন হয়, তুলিয়া লইয়া, আমায় অঙ্গীকৃত মূল্য দিন। 
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ডাক্তার স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, কেহই তাহার ঘোষণা অন্থুসারে, 
দন্ত বিক্রয় করিতে আসিবে না । এক্ষণে, এই কন্তাকে দস্তবিক্রযষে 

উদ্যত দেখিয়া, চমংকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা! করিলেন, অয়ি বালিকে, তুমি কি 

কারণে ঈদৃশ কেশকর বিষয়ে সম্মত হইতেছ ? কীচা দাত তুলিয়া লইলে 

কত কষ্ট হয়, তোমার সে বোধ নাই; বিশেষত তুমি চিরদিনের জন্য, 

অতিশয় কদাকার হইয়া হাইবে। তুমি বালিকা; এরূপে দন্ত বিক্রয় 

করিয়া টাকা লইবার প্রয়োজন কি, বুঝিতে পারিতেছি না । 

কি কারণে দন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লইতে আসিয়াছে, কন্যা 

সজলনয়নে সবিশেষ সমস্ত ডাক্তারের গোচর করিল। ডাক্তার অতিশয় 

দয়ালু ও সছিবেচক ছিলেন । তিনি তদীয় পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির 

একান্তিকতা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন ও কিয়ংক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন : 

অনন্তর তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রপূর্ণলোচনে সম্সেহবচনে 

বলিলেন, বংসে, তোমার মত গুণবতী বালিকা ভূমগ্ডলে আর আছে, 

আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি তোমার দত্ত চাহি না। যদি 

আমি তোমার মত গুণবতী বালিকাকে কঃ দি ও কদাকার করি, তাহা 

হইলে আমার মত নরাধম আর কেহ নাই | .তোমার অসাধারণ গুণের 

যৎকিব্চিৎ পুরস্কারত্বরপ, আমি তোমায় দশটি গিনি দিতেছি, লইয়া! গৃহে 

যাও; এবং নিশ্চিন্ত হইয়। পিতামাতার সেবা কর.। 
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এই বলিয়া, দয়ালু ডাক্তার, সেই কণ্তার হস্তে দশটি গিনি দিলেন। 
কন্যা আহ্লাদে পুলকিত হইল। তাহার নয়নদ্বয় হইতে প্রভৃত 
আনন্দাশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল। অনস্তর সে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রণাম 
করিয়া, তাহার অনুমতি লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিল। 

ধর্মগরায়ণতা 
ফরাসি দেশে এক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন । তীহাব বাটীর 

সন্নিকটে, এক বৃদ্ধা বিধবা বাস করিত। সে অতিশয় দরিদ্রা ; তাহার 

কতকগুলি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ছিল। বৃদ্ধা, অতি কণ্ঠে তাহাদের 

প্রতিপালন করিত। সচ্চরিত্রা ও ধর্মপবায়ণা বলিয়া, সে স্বীয় প্রতিবেশী 
উক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির বিলক্ষণ স্েহপাত্র ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ছিল । 

১৭৯২ খুষ্টাবে, এক দিন তিনি, সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, দেখ, আমি 

কোনও কাধ্যের অনুরোধে, কিছু দিনের জন্য স্থানাস্তরে যাইতেছি 

ত্বরায় আমার প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। আমার যে কিছু সম্পত্তি 

আছে, তোমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইতেছি। যদি আমার মৃত্যু হয়, 
এবং আমার পুত্র কন্যা না থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার এই সমস্ত 
সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে । আর যদি তংপূর্বে, অর্থের অভাব জন্য 
তোমার হুরবস্থা ঘটে, এই সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া ব্যয় নির্বাহ করিতে 
পারিবে । এই বলিয়া, আপন সম্পত্তি বৃদ্ধার হস্তে ন্যস্ত করিয়া, তিনি 
প্রস্থান করিলেন । 

বৃদ্ধা প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া যাহা! উপার্জন করিত, তদ্দারা 
কোনরূপে নিজের ও সম্তানগণের ভরণপোষুণের ব্যয়নির্বাহ হইত। 
সেই সম্পন্ন ব্যক্তির প্রস্থানের কিছুদিন পরেই, £স অতিশয় গীড়িত হইল; 
মৃতরাং প্রেতিঙ্গিন পরিশ্রমণকরিয়া যে কিছু কিছু উপার্জন করিত, তাহ! 
রহিত হইল; এজন্য তাহার ও সন্তানগুলির রুষ্টের পরিসীম! রহিল ন। 
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পুর্ধোক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির যেরপ অন্মতি ছিল, তদনুসারে সে এন্নপ 
অবস্থায়, তাহার সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া, কষ্ট দূর করিতে পারিত। 
কিন্তু যেবপ অবস্থা ঘটিলে, তাহার অনুমতি অনুসারে, তদীয় সম্পত্তির 

কিয়দংশ লইতে প্রাবে, তখন তাহার সেরূপ অবস্থা ঘটে নাই, এই ভাবিয়া 

সে তাহাতে হস্তক্ষেপ কবিল না । 

কিয় কাল পরে, সেই স্ত্রীলোক এ সম্পন্ন ব্যক্তির অবধারিত মৃত্যু 
সংবাদ পাইল; কিন্তু তিনি নিঃসন্তান মরিয়াছেন অথবা তাহার সন্তান 

আছে, তাহাব কিছুমাত্র জানিতে পারিল না; এজন্য তখনও সে তাহার 

সম্পত্তিতে হস্তার্পন করিল না । চারি বংসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি 
সে এ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত বোধ করিল না । সে মনে মনে 

এই বিবেচনা করিতে লাগিল, যদিও তাহার সন্তান না থাকে, অন্য 

কোনও উত্তরাধিকারী থাকা অসম্ভব নহে; যদি উত্তরাধিকারীও না 
থাকে, তাহার কেহ উত্তমর্ণও থাকিতে পারে । আমি তাহার সম্পত্তি 
আত্মসাৎ রিব, আর তাহার উত্তরাধিকারীর! বা উত্তমর্ণেরা বঞ্চিত 

হইবেন, ইহ! কোনও ক্রমে ন্যায়ান্ুগত নহে: 

ক্রমাগত রোগভোগ করিয়া ও আহারের কষ্ট পাইয়া বৃদ্ধার শরীর 
জাবসঙ্স হইয়া আাসিড়ে লাগিল ; 'বখাগি, £স। সেট সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, 



২৪ আখ্যানমঞ্জরী- প্রথম ভাগ 

কিংবা সেই সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া! নিজ প্রয়োজনে নিয়োজিত করা, 
উচিত বিবেচনা করিল নাঁ। কিন্তু পাছে ন্যস্ত সম্পত্তি বথার্থ অধিকারীর 

হস্তে অপিত না করিয়া মরিয়! যায়, এই ছুর্ভাবনায় সে অস্থির ও অসুখী 

হইতে লাগিল এবং এ বিষয়ে সবিশেষ অস্ুসন্ধান করিতে আরও করিল । 

অবশেষে বৃদ্ধা শুনিতে পাইল, এঁ সম্পন্ন ব্যক্তি প্রাশিয়া দেশে বিবাহ 
করিয়াছিলেন; তথায় তাহার পত্রী ও কতিপয় শিশুসন্তান বিছ্যমান 

আছেন। তখন বৃদ্ধার আহলাদের সীম! রহিল না। সে অবিলম্বে 

তাহার পত্বীর নিকট এই সংবাদ পাঠাইল, আপনার স্বামী, আমার নিকট 
প্রচুর অর্থ রাখিয়া! গিয়াছেন; আপনি সত্বর আসিয়া লইয়া যাইবেন। 
তদম্ুসারে তিনি বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলে, সে.সমস্ত সম্পত্তি তাহার 

হস্তে অপিত করিয়৷ বলিল, আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, আমার সকল 

হুর্ভাবনা দূর হইল। বোধ হয় আমি অধিক দিন বাচিব না; আর 
কিছু দিন আমি আপনাদের সংবাদ না পাইলে, আপনারা এই সম্পত্তিতে 
বঞ্চিত হইতেন | 

এই বলিয়া, বৃদ্ধা, যেরূপে এঁ সম্পত্তি তদীয় হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, 
তাহার সবিশেষ নির্দেশ করিল । ধনম্বামীর পত্রী, অসম্ভাবিতরূপে প্রভূত 
সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, বত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সেই দরিদ্রা বৃদ্ধার 

বাক্য শ্রবণে ও ব্যবহার দর্শনে, তদপেক্ষা সহত্রগ্তণে অধিক আহলা দিত 

হইলেন । ফলতঃ তিনি তদীয় ঈনৃশ ন্যায়পরতা! ও ধর্মপরায়ণত। দর্শনে 
সাতিশয় চমংকৃত হইয়া, আণ্রিক তক্তি সহকারে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ 
দিতে লাগিলেন ; এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই স্ত্রীলোক যেরূপ 

সাধু, ইহাকে তনন্ুরূপ পুরস্কার প্রদ্ধান কর! উচিত; না করিলে, আমি 
নিঃসন্দেহ অধর্মগ্রস্ত হইব । 

এই স্থির করিয়া তিনি সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, অয়ি ধর্মশীলে, তুমি 
আমাদের যে মহোপকার করিলে, আমায় কিয়দংশে তাহার পরিশোধ 

করিতে দাও । এই বঙ্লিল্না, তিনি তাহাকে বহু সহস্র মুদ্রা দিতে উদ্চত 

হইলেন। তখন বৃদ্ধা বঙ্গিল, অর্থের লোভ থাকিলে, আমি এই সমস্ত 
সম্পত্তি অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারিতাম। আপনার স্বামী আমি 
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যথেষ্ট ন্লেহ ও অনুগ্রহ করিতেন ; আমি যে তাহার ন্যস্ত সম্পত্তি তদীয় 
উত্তরাধিকারীর হস্তে অপ্সিত করিতে পারিলাম, তাহাতেই আমি চরিতার্থ 
হইয়াছি; আমার আর পুরস্কারের প্রয়োজন নাই। আপনি যদি 
আমার উপর তাহার ন্যায় ন্নেহনৃণ্ি রাখেন, তাহাই আমি প্রভূত পুরষ্কার 
বলিয়া পরিগণিত করিব । 

পিতবত্সতত। 
যুবোপের যে সকল ভদ্রসন্তান সৈন্যস-ক্রান্ত কর্ণে নিযুক্ত হয়, তাহারা 

প্রথমতঃ কিছুদিন যুন্ধকার্যের উপযোগী বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া থাকে। 
এই শিক্ষা দিবাব নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিস্তালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। 

যাহার এ সকল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদিগকে আহার, পবিচ্ছদ 
প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে, তত্রত্য নিয়মাবলীর অন্ুবত্তী হইয়া চলিতে হয়; 
যাহাবা অন্যথাচরণ করে, তাহারা বিগ্ালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া! থাকে । 

ইংলগ্ডেব এইবপ কোনও বিদ্যালয়ে একটি বালক নিযুক্ত হইয়াছিল । 
সে স্থবোধ, সাবধান, সচ্চরিত্র ও কত্তব্য বিষয়ে সমাক্ অবহিত লক্ষিত 

হওয়াতে, তথাকার অধ্যক্ষ তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। 

বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে, যখন সকল বালক আহার করিত, সেই 
বালকও তাহাদের সঙ্গে আহার করিতে বসিত। আহারের সময়, অন্য 

অন্য বালকেরা গল্প ও আমোদ করিত; কিন্তু সে সেরূপ করিত না । 

সে, প্রথমে স্পপান করিয়া, রুটি ও জল খাইয়া উদরপুত্তি করিত; মাংস 
প্রভৃতি যে সমস্ত উপাদেয় বস্ত প্রস্তুত হইত, তাহা সে স্পর্শও করিত 
না। ইহা! দেখিয়া তাহার সহচরের! কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কোনও 
উত্তর দিত না, বিষপ্নবদনে মৌনাবলম্বন করিয়। থাকিত। 

এই বিষয় অধ্যক্ষের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, 
অহে যুবক; এপ আচরণ করিজেছ কেন? তোমায়, ভহারবিষয়ে 
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এখানকার নিয়ম অনুসারে চলিতে হইবে ; সকলে যেরূপ আহার করে, 
তোমারও সেইরূপ আহার করা আবশ্যক । এ সাংগ্রামিক বিদ্যালয় । 

যে বিষয়ে যে নিয়ম আবন্ধ আছে, কোনও অংশে, তাহার কিছুমাত্র 

বাতিরুম হইতে পারিবে না। অতএব সাবধান করয়া দিতেছি, 
অতঃপর তুমি রীতিমত আহার কবিবে, কদাচ অন্যথাচর॥ করিবে না । 

অধ্যক্ষ এইরূপে সাবধান করিয়। দিলেও, সেই যুবক পুর্ববং সপ, 

রুটি, জল এইমাত্র আহার করিতে লাগিল। অধ্যক্ষ শুনিয়! অতিশয় 
অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং তংক্ষণাৎ তাহাকে নিকটে আনাইয়া ভং'সনা 

করিয়া বলিলেন, তুমি অন্যান্য সকল বিষয়ে স্থবোধ বটে; কিন্তু এ 
বিষয়ে তোমায় অতিশয় অবাধ্য দেখিতেছি । সেদিন সাবধান করিয়া 

দিয়াছি, তথাপি তুমি বিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছ। যদি 
স্বেচ্ছান্ুসারে চলা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহ! হইলে, তোমায় বিদ্যালয় 

হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে । 

এই প্রকার ভয় প্রদর্শন করায়, বালক অতিশয় ব্যাকুল ও বিষ 
হইল ; এবং কৃতাপ্জলি হইয়।, অশ্রপূর্ণ লোচনে, কাতর বঢনে বলিল, 
মহাশয়, আমায় ক্ষমা করুন ; আমি ইচ্ছাপূর্বক বিদ্যালয়ের নিয়ম লবন 
বা আপনার উপদেশ অবহেলা! করি নাই। যে কারণে উপাদেয় বস্ত 

ভক্ষণে বিরত থাকি, তাহা আপনার গোচর করিতেছি । আমার পিতা 

যারপরনাই নিঃস্ব; অতিকষ্টে আমাদের দিনপাত হয় । যখন বাঁটীতে 
ছিলাম, জঘন্য পোড়া কটি মাত্র খাইতে পাইতাম, তাহাও পর্যপ্ত 

পরিমাণে নহে ; এক দিনও আহার করিয়া পেট ভরিত না। এখানে 
আমি প্রতিদিন, উত্তম স্থপ ও উত্তম রুট পেট ভরিয়া খাইতেছি। 

এখানে আসিবার পূর্বে, আমি কখনও এবপ উত্তম ও প্রচুর আহার পাই 
নাই। আমার পিতা মাতা প্রায় প্রতিদিন, একপ্রকার উপবাসী 
থাকেন। আহার করিতে বসিলেই তাহাদ্গিকে মনে পড়ে; তাহাদের 

আহারের কঃ মনে করিয়া, উপাদেয় বস্তুর ভক্ষণে আমার প্রবৃত্তি 
হয় না। 

সেই স্ববোধ বালকের এই সকল কথা শুনিয়া অধ্যক্গ সাতিশয় 
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চমৎকৃত হইলেন, এবং মনে মনে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
ক্ষন পরে তিনি বলিলেন, কেন, তোমার পিতা, বহুকাল রাজকর্ম 

করিয়াছিলেন» তিনি কি পেন্শন্ পান নাই? বালক বলিল, না 
মহাশয়, তিনি পেন্শন্ পান নাই ; পেন্শনের প্রত্যাশায়, একব২ংসরকাল, 
রাজধানীতে ছিলেন, কৃতকার্ধ হইতে পারেন নাই ;£ অবশেষে অর্থাভাবে 
আর এখানে থাকিতে না পারিয়া, হতাশ হইয়া, গৃহে প্রতিগমন 
করিয়াছেন ; তিনি পেন্শৰ পাইলে, আমাদের এত ক) হইত না । 

ইহা শুনিয়! অধ্যক্ষ বলিলেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যাহাতে 
তোমার পিত। পেন্শন্ পান, তাহার উপায় করিব। আর, যখন 
তোমার পিতার এব্নপ অবস্থা শুনিতেছি, তখন তিনি আনুষঙ্গিক ব্যয় 

নিরবাহের নিমিত্ত, সময়ে সময়ে, তোমায় কিছু দিয়! থাকেন, আমার এরূপ 

বোধ হইতেছে না ; সুতরাং, সেজন্য তোমার বিলক্ষণ ক হয়, সন্দেহ 
নাই। আপাততঃ, তুমি তিনটি গিনি লও; ইহা দ্বার নিজ আবশ্যক 
ব্যয় নির্বাহ করিও ; আর ষত সত্বর পারি, তোমার পিতার আগামী হয় 

মাসের পেন্শন্ পাঠাইয়৷ দিতেছি । 
এই কথা শুনিয়া, বালক আহলাদসাগরে মগ্ন হইল ; এবং অধ্যক্ষের 

দত্ত তিনটি গিনিতে অবিচলিতভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ 
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পরে বলিল, আপনি আমার পিতার নিকটে সত্বর পেন্শনের টাকা 

পাঠাইবেন, বলিলেন ; এ টাকা কিরূপে পাঠাইবেন? অধ্যক্ষ বলিলেন, 
তোমার সে ভাবনা করিতে হইবে না ; আমরা অনায়াসে তাহার নিকট 

টাকা পাঠাইতে পারিব ৷ বালক বলিল, না মহাশয়, আমি সে ভাবনা 
করিতেছি না ; আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যখন 
আপনি আমার পিতার নিকট টাকা পাঠা ইবেন, এ সঙ্গে এই তিনটি 
গিনিও পাঠাইয়া দিবেন । ' আমি যতদিন এখানে থাকিব, আমার এক 
পয়সাও প্রয়োজন হইবে না । কিন্তু, এই তিনটি গিনি পাইলে, তাহাব 
যথেষ্ট উপকার হইবে । 

অধ্যক্ষ, তদীয় সদ্বিবেচনা ও পিতবংসলতার আতিশয্য দর্শনে, 
সাতিশয় সন্তষ্ট হইলেন । অনন্তব তিনি, রাজার গোচর করিয়া, তাহার 
পিতাৰ পেন্শনের ব্যবস্থা করিলেন ; এবং আগামী ছয় মাসের পেন্শন্ 

ও নেই তিনটি গিনি, তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন । 

তদবধি সেই নিঃম্ঘ পরিবাবের, ছুঃখের অবস্থ। অতিক্রান্ত হইয়া, 
অপেক্ষাকৃত সুখের অবস্থা উপস্থিত হইল । 

ঃস্বাথ গরোপকার 

পাবী নগবে, হেনো নামে এক বিধবা নারী থাকিতেন। তিনি 
নম্যবিক্রয় ব্যবসায় দ্বাবা, বহুকাল পধ্যন্ত স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছিলেন; 
কিন্ক বায়াত্তব বংসর বয়সে, অতিশয় নিঃস্ব ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া 
পড়িলেন। যে গুহে তাহার বিপণি ছিল, তাহার ভাটকদানে অসমর্থ 

হওয়াতে, তাহাকে এ গৃহ ছাড়িয়। দিতে হইল। এক্ষণে তাহার আর 

াড়াইবার স্থান রহিল না। তাহার ছুই পুত্র বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন; 
এই ছুঃসময়ে তাহারা তাহার কিছুমাত্র আন্ুকুল্্য করিলেন না। 

মারগারে দেমুগ্লা নামে তাহার এক পরিচারিক! ছিল। সে তেইশ 
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বতসর তাহার নিকটে কর্ম করে। এক্ষণে স্বামিনীর ছুরবস্থা দেখিয়া, 

তাহার দয়া উপস্থিত হইল । সে, দয়া করিয়া আন্ুুকুল্য না করিলে, 

নিঃসন্দেহ অনাহারে তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিত। 

$69 €$১ 

দেমুর্ন।, প্রথমতঃ এক প্রতিবেশীর নিকটে উপস্থিত হইল; এবং 

সাতিশয় বিনয়পূর্বক নিতান্ত কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিল, আপনি 
অনুগ্রহ করিয়।, আপন বিপণির এক পার্ঠে আমার স্কামিনীকে একটু 

স্থান দেন। তিনি সন্তত হইলে, সে হেনোকে সেই স্থানে লইয়া গেল। 

তথায় তিনি পূর্ববৎ নশ্যবিক্রয় কারতে লাগিলেন। তাহাতে যে লাভ 

হইতে লাগিল, তদ্বারা তাহার ব্যয়নির্বাহ হওয়া কঠিন দেখিয়া, দেমুল! 

তাহার আনুকুল্যের নিমিত্ত, সচীকর্ম প্রভৃতি দ্বারা কিছু কিছু উপার্জন 

করিতে লাগিল । 
প্রতিবেশীরা দেমূর্লাকে সুশীলা, দয়াশীল! ও সচ্চরিত্র! বলিয়া জানিত, 

এজন্য অনেকেই তাহাকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইত। কিন্তু 
এমন দুঃসময়ে আমি ইহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিব না; আমি 
চলিয়া! গেলে, ইহার কষ্টের সীমা থাকিবে না; ইনি যতদিন জীবিত 
থাকিবেন, আমি কুত্রাপি বাইব না; এই বলিয়া সে কাহারও প্রস্তাবে 
সম্মত হইল না। 

এইরূপ, নিরপায় হেনে! যতদিন 'জীবিত রহিলেন, দেমুলগী: 

/ 
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সাধ্যান্ুসারে তাহার পরিচর্ধা ও প্রাণরক্ষা করিল। কিন্তু, সে তাহার 

কতদূর পর্যন্ত উপকার করিতেছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন না । 

দেমুল্গীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন দূরে থাকুক, তিনি অকারণে কুপিত 
হইয়া, সতত তাহাকে প্রহার ও তিরস্কার করিতেন ; দেমূল্লা! তাহাতেও 
রুষ্ট বা অসন্থষ্ট হইত না । বিশেষতঃ, সে তাহার নিকটে যে তেইশ 

বৎসর কর্ম করিয়াছিল, তন্মধ্যে পনর বংসরের বেতন পায় নাই। 

ইহাকেই নিঃস্বার্থ পরোপকার বলে। ফলতঃ, দেমুগ্গার আচরণ, দয়া, 
ভদ্রতা ও প্রতৃভক্তির অন্ত দৃষ্টান্ত । 

পারা নগরে, ফ্রেঞ্চ একাডেমি নামে এক প্রসিন্দ সমাজ আছে। 

সৎকর্ধে লোকের উংসাহ বদ্ধনেব নিমিত্ত, সমাজের অধ্যক্ষের, প্রাতিবংসর 

এক এক পারিতোধষিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন | তাহাদের বিবেচনায়, যে 

ব্যক্তি সর্বাংশে প্রশংনীয় সংকর্ম করে, সে এ পুরস্কার পায়। দেমুললীর 
আচরণের পরিচয় পাইয়া, তাহারা এত গ্রীত হইয়াছিলেন যে, সে এ 

বংসরের পুরস্কারের সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য, ইহা স্থির করিয়া, তাহাকেই 
এ পারিতোষিক দিলেন । 

ম।চিথেয়তা 
মঙ্গে! পার্ক নামে এক ব্যক্তি, দেশপর্ধ্যটন দ্বারা লোকসমাজে বিলক্ষণ 

বিখ্যাত হইয়াছেন। -তিনি পধ্যটন করিতে করিতে, আফ্রিকার 

অন্তঃপাতী বাস্বারা রাজ্যের রাজধানী সিগো নগরে উপস্থিত হইলেন ; 
এবং তত্রত্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অভিলাঘ করিলেন । 

মধ্যে এক নদীর ব্যবধান আছে; উহা! উত্তীর্ণ হইয়া, রাজবাটা যাইতে 
হইবে । সে দিবস, পারঘাটায় এত জনতা হইয়াছিল যে, অন্যুন দুই 
ঘণ্টা কাল তাহাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল । 

এই অবকাশে, রাজপুরুষের! রাজার নিকট সংবাদ দিল, মহারাজ, 
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এক হীনবেশ শ্বেতকায় মনুষ্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। 

শ্রবণমাত্র, পতি আপন এক অমাত্যকে তাহার নিকটে পাঠাইলেন । 
তিনি, পার্সের সহিত সাক্ষাং করিয়া বলিলেন, আমি রাজকীয় আদেশ- 

ক্রমে আপনাকে জানাইতেছি, আপনি তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে নদী 

পার হইবেন না। তংপরে অমাত্য কিঞ্চিং দূরবস্তা এক গ্রাম দেখাইয়া 
দিলেন, এবং বলিলেন, আজ আপনি এ গ্রামে রাত্রিযাপন করুন । 

পার্ক শুনিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন; কিন্ত আর কোনও উপায় 

নাই দেখিয়া, সেই গ্রামে চলিলেন। পথিমধ্যে রজনী ও ঝডডবৃষ্টি উপস্থিত 

হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি থাকিবার উপযুক্ত 

স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । কিন্ত, বিদেশীয় লোক বলিয়া, কেহ 
সাহস করিয়া, তাহাকে আশ্রয় দিল না; সুতরাং তি?" বিলক্ষণ বিপদে 
পড়িলেন। বিশেষতঃ, সেখানে বন্য জন্তর অতিশয় উপদ্রব ; অনাবৃত 

স্থানে থাকিলে, প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । অতএব, কি উপায়ে 

নিরাপদে রাত্রিযাপন করিবেন, তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

অবশেষে, তিনি অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া. এক বৃক্ষের 

স্বন্ধদেশে অশ্ব বন্ধন করিলেন ; পরে, বৃক্ষের উপর বঙ্গিয়াঁ রজনীষাপন 

করিব, তাহা হইলে বন্য জন্ততে আক্রমণ করিতে পারিবে না; এই স্থির 
করিয়া) বৃক্ষে আরোহণ,.করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, এক 
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বৃদ্ধা কাফি সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে তাহার আকার প্রকার 
দেখিয়া, স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, ইন বিদেশীয় লোক, আশ্রয় না পাইয়া, 
ব্যাকুল ও চিন্তাস্থিত হইয়াছেন। তখন সে, তাহাকে তাহার অনুগামী 
হইতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে, তিন তাহার সমভিব্যাহারে 
চলিলেন। 

বৃদ্ধা, আপন আবাসে উপস্থিত হইয়া, কুটারের এক অংশে তাহাকে 
থাকিতে দিল । তাহার কন্যার! গহকর্মে ব্যাপুত| ছিল। সে তাহাদিগকে 

অগ্রে অতিথিপরিচর্টার আয়োজন করিতে বলিল । তাহারা, অবিলম্বে 

এক বুহং মংস্ত আনিয়া, তাহার নিমিত্ত আহার প্রস্তুত করিল; এবং 

প্যাপ্ত আহার করাইয়া; মাছুর পাতিয়। তাহাকে, শয়ন করাইল। 
এইরূপে অতিথিপরিচর্ঘা সমাপ্ত হইলে, তাহারা পুনরায় গৃহকর্মে প্রবৃত্ত 
হইল; এবং অনেক রাত্রি পর্বস্ত কর্ম করিতে লাগিল। 

কাফরিকগারা, বোধ হয়, শ্রমলাঘবের নিমিত্ত কর্ম করিতে করিতে 

গান করিতে লাগিল। পার্ক, কাফ রিভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেন। 
গান শুনিয়া, কাফরিজাতির উপর তাহার বিলক্ষণ ভক্তি জন্মিল। 

দেখিলেন, তিনিই তাহাদের গানের বিষয়। গানের মর্ম এই, ঝড় 
বহিতেছিল; বৃণ্টি পড়িতেছিল; উপায়হীন শ্বেতকায় মনুনা, ক্লান্ত হইয়া 
আমাদের বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতেছিলেন ; তাহার জননী নাই, যে, ছুগ্ 
দেন; স্ত্রী নাই যে, আহার প্রস্তুত করিয়া দেন; আইস, আমরা 
শ্বেতকায় মনুগাকে আশ্রয় দি; তাহার কেহ নাই, তিনি নিরাশ্রয়। 

কাফ রিনারীদিগের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে, পার্ক, মোহিত ও চমৎকৃত 

হইলেন । সেই রাত্রি তাহারা আশ্রয় না দিলে, তাহার দুর্গাতির সীম! 
থাকিত না; হয় ত, প্রাণনাশ পর্বস্ত ঘটিত। রাত্রি প্রভাত হইলে, 

তিনি গাত্রোথান করিলেন ; গৃহম্বামিনীর নিকটে গিয়া, আন্তরিক ভক্তি 

সহকারে, তাহাকে শত শত ধন্তবাদ দিলেন এবং তাহার ও তাহার 

কঠাদের নিকটে বিদায় লইয়।, রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 



্রভুতন্ডি ৫ দয়াশীল্রা 
পারী নগরে, মিজিঅ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন । তিনি সামান্ত 

ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানিবাহ করিতেন । কিছুদিন পরে, বিস্তর ক্ষতি 

হওয়াতে, তাহার ব্যবসায় রহিত হইয়া গেল। তিনি অতিশয় কষ্টে 

পড়িলেন। লা রন্দ নামে তাহার এক তরুনী পরিচারিকা ছিল; 
তাহার ছুঃসময় ঘটাতে, কেবল সেই তাহাকে ছাড়িয়া গেল না, আর 
সকলে চলিয়া গেল। 

কিছুদিন পরে, মিজিতীর মৃত্যু হইল । তাহার স্ত্রী ও ছুই শিশুসন্তান 

রহিল। কিন্তু তাহাদের ভরণপোষণের কোন উপায় ছিল না। 

তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়।, ল। ব্নন্দের অতিশয় দয়! উপস্থিত হইল । সে 
দাসীবৃত্তি করিয়া, ক্রমে ক্রমে পনর শত ফ্রাঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছিল, সমুদয় 
তাহাদের ভরণপোষণে নিয়োজিত করিল। ইহা ভিন্ন, তাহার কিছু 
পৈতৃক ভূসম্পন্ভি ছিল, তাহা হইতে যে ছুই শত ফ্রাঙ্ক উপস্বত্ব পাইত, 

তাহাও তাহাদের ব্যয়ে নিয়োজিত হইল । এইরূপে, সে, এঁ অনাথ 

পরিবারের প্রতিপালন করিতে লাগিল। এই 'দয়াশীল। পরিচারিকাকে 

নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, অনেকে অভিলাষ করিতেন । কিন্তু, সে এইমাত্র 
৩ 
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উত্তর দিত, আমি যদি ইহাদিগকে ছাড়িয়া অন্যাত্র যাই, কে ইহাদের 

ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ? 

কিছুদিন পরে, মিজিউর পত্বীর উৎকট রোগ জন্সিল। ইতঃপূর্বে লা 
বন্দ এই নিন্পায় পবিবারের ভরণপোষণে সর্বস্ব সমপিত করিয়াছিল; 
তাহার হস্তে আর কিছুই ছিল না। সে, তাহাদের নিমিত্ত, অবশেষে 
বসন, ভূষণ প্রভৃতি যাহা! কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিল। 

যে সকল স্ত্রীলোক, হাসপাতালে গিয়া বোনীদিগেব পরিচযা করে, 

তাহার! কিছু কিছু পাইয়া থাকে ৷ লা ররন্দ, দিবাভাগে মিজিঠাব পন্বীর 

শুশ্রধা করিত ; এবং তাহাদেব ব্যয়নির্বাহের নিমিত্ত, রাজধানীতে 

হাসপাতালে গিয়া, বোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত হইত। 

১৭৮৭ গ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে, মিজিঅর পত্বীর 

প্রাণত্যাগ হইল । পারী নগরে, অনাথ বালকবালিকাদিগেব ভরণপোষণ 

ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত, দীনাশ্রয় নামে স্থান আছে। কেহ কেহ লা 

বন্দকে এই পরামর্শ দিল, অতঃপর তুমি এই ছুটি শিশুকে দীনাশ্রমে 

পাঠাইয়া দাও । সে, এই প্রস্তাব শুনিয়া অতি রোষ ও ঘৃণা! প্রদর্শন 

করিয়! বলিল, আমি ইহাদ্দিগকে কখনই ছাড়িতে পারিব না ; ইহাদিগকে 

আমার বাসস্থানে লইয়া যাইব। আমার যে ছুই শত ফ্রাঞ্ক আয় 

আছে, তন্দারা আমার নিজের ও ইহাদের ভবণপোষণ অনায়াসে সম্পন্ন 

হইবে । 

গাধৃতার গুরষ্কার 
পারী নগরে এক ব্যক্তি অতি দরিদ্র ছিলেন। তিনি বহু কণ্ে 

দিনপাত করিতেন ৷ সুইজেং নামে এক তরুণী ভ্রাতৃতনয়া ব্যতিরিজ্ত, 

তাহার আর কেহই ছিল না। এই ভ্রাতৃকন্তা অতি সুশীলা ও সচ্চরিত্রা 

ছিল, এবং আপন পিতৃব্যকে অতিশয় ভালবাসিত। নিতান্ত অসঙ্গতি- 
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প্রযুক্ত, পিতৃব্য, ভ্রাতৃতনয়ার ভরণপোষণ করিতে পারিতেন না। সে, 

এক গুহস্থের বাটাতে দাসীবৃত্তি করিয়া, জীবিকানির্বাহ করিত; এবং 
বেতনস্বরূপ যংকিঞ্চিং যাহা পাইত, তাহা দিয়া পিতৃব্যের আন্ুকুল্য 
করিত । 

কিছুদিন পরে, এ কগ্ঠার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ও দিন নির্ধারিত 

হইল । সমুদয় আয়োজন হইতেছে, ছুই তিন দ্রিনের মধো বিবাহ 

হইবে ; এমন সময়ে, সহসা তদীয় পিতৃব্োর মৃত্যু হইল । তাহার এমন 
সঙ্গতি ছিল না যে, অন্তট্ে্িক্রিয়ার ব/য়নির্বাহ হয়। তখন স্ুুঈজেৎ 
বরকে বলিল, দেখ, আমার পিতবোব মৃত্া হইয়াছে ;$ তাহার অন্তো্টি' 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইবাৰ কোনও উপায় নাই । আমি বৈবাহিক পরিচ্ছদ 

কিনিবার নিমিত্ত যে সঞ্চয় করিয়। রাখিয়াছি, তাহা ভিন্ন আমার হস্তে 

এক কপর্দকও নাই। এক্ষণে তাহ। দ্বারা তাহার অন্ট্েষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন 
করি ; পবে, পুনরায় সঞ্চয় করিয়। পরিস্ছদ কিনিব। আপাততঃ 
কিছুদিনের নিমিত্ত, আমাদের বিবাহ স্থগিত থাকুক । 

স্থইজেং যে বাটীতে কর্ম করিত, এ বাটীর কর্রী, তাহার প্রস্তাব 

রঃ রর 

িন্এ । দি 

২: ॥ গং প্র 

টিং ৃ্ ১৯ -১১০ 1 ]। 

শুনিয়া, উপহাস করিতে লাগিলেন ; এঁবং বলিলেন, তোমার পিতৃব্যের 
'অস্ত্োরিক্রিয়া যেরূপে সম্পন্ন হয় হউক, সে অনুরোধে উপস্থিত বিবাহ 
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স্থগিত রাখা কোনও মতে উচিত নহে। অতএব, আমার পরামর্শ এই, 
নির্ধারিত দিবসে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যাউক। সুইজেত, তাহার পরামর্শ 
শুনিল না; বলিল, যথাবিধানে পিতৃব্যের অন্তেষ্িক্রিয়া না করিয়া, 
আমি কদাচ বিবাহ করিব না; যদি করি, তাহা হইলে আমার মত 

পাগীয়সী আর নাই । আব, যদি এজন্য আমার বিবাহ না হয়, তাহাতেও 

আমি ুঃখিত নহি । 
এই উপলক্ষে বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হইল । গৃহম্বামিনী ও বৰ, 

উভয়ে নিদ্ধীরিত দিবসে বিবাহ হওয়! আবশ্যক বলিয়া গীড়াগীড়ি করিতে 

ল[গিল ; স্ুইজেং,১ কোনও মতে সম্মত হইল না। অবশেষে, গৃহ- 
স্বামিনী কুপিতা হইয়। তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন ; এবং বরও, আঙ্গি 
আব তোমাকে বিবাহ করিব না বলিয়া, সন্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিল। স্ুইজেং, 

তাহাতে কিছুমাত্র ছুঃখিত বা উৎকন্ঠিত না হইয়া, তংক্ষণাৎ তথা হইতে 

প্রস্থান করিল; এবং পিত্তব্যের আলয়ে উপস্থিত হইয়।, অন্য্যেট্িক্রিয়ার 

আয়োজন কবিতে লাগিল । 

যথাবিধানে অন্ট্ট্রিক্রিয়া সম্পম কবিয়। স্ুইজেং বিরলে বসিয়া, 

পিতৃব্যের শোকে বিলাপ ও পবিতাপ করিতেছে, এমন সময়ে, এক তষশ্রী 

স্ববেশ, যুবা পুকষ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইনি বহু দিন অবধি 
স্থইজেংকে জানিতেন; তাহার কর্মটুত হওয়ার ও সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়। 

যাওয়ার কাবণ অবগত হইয়া, তাহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়/ছিলেন । 

ইনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ;ঃ এ পব্যন্ত বিবাহ করেন নাই? এক্ষণে 
স্ইজেতের পাণিগ্রহ/ করিবেন স্থির করিয়া, তাহাকে আপন আলমকে 

কইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন । 

নুইজেৎ এই ব্যক্তিকে সুশীল, সচ্চরিত্র ও বিলক্ষ। সঙ্গতিপন্ন লোক 
বলিয়৷ জানিত। হহাকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া, শোকসংবরণ পূর্বক 
উঠিয়। দাড়াইল। এ ব্যক্তি ঈষৎ হাস্ত করিয়া, সাদর বচনে বলিলেন, 

স্থইজেত, শুনিলাম তুমি কর্মচ্যুত হইয়াছ ; এবং বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে । যর্দি তোমার আপত্তি না থাকে, আমি তোমার পাণিগ্রহণে 

প্রস্তুত আছি। স্ুইজেৎ শুনিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, মহাশয়, আপনি 
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কড লোক, আমি অতি দীন; আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, ইহা! 
কখনও সম্ভব নহে, আপনি পরিহাস করিতেছেন ; আমার এই শোকের 
ও দুঃখের সময়, এরূপে পরিহাস করা উচিত নয়। 

এই কথা শুনিয়া সেই যুবক বলিলেন, অয়ি সুশীলে, ধর্মপ্রমাণ 
ৰলিতেছি, তোমায় পরিহাস করিতেছি না; আমি এত নিবৌোধ, 

এন্ড নিঠ্ঠর, এত অধম নহি যে, তোমার মত গুণবতী মহিলার শোকে ও 

হুঃখে হুঃখিত না হইয়।, পরিহাস করিব + তুমি এক মুহুর্তের নিমিত্তও 

সেরূপ ভাবিও না । তুমি জান, আমার বিবাহ হয় নাই। এক্ষণে 
আমার বিবাহ করা স্থির হইয়াছে । বিবাহ করিতে হইলে, তোমার 
মত গ্ণবতী কামিনী কোথায় পাইব ? 

এই সকল কথ শুনিয়! স্ুইজেৎ বলিল, না মহাশয়, আপনি যাহা 
বলিলেন, ইহ। শুনিয়া আর আমি পরিহাস মনে করিতেছি না । আপনি 
আমার পাণিগ্রহণ করিলে, আমার পক্ষে বিলক্ষণ সৌভাগ্যের বিষয়, 

সন্দেহ নাই ; কিন্ত আপনি সকল লেকের অবন্ঞাভাজন ও উপহাসাস্পদ 
হইবেন ; এজন্য আমার পাণিগ্রহণ করা আপনার পক্ষে পরামর্শসিদ্ধ 

নহে । তখন তিনি হাস্তমুখে বলিলেন, যদি কেবল এই তোমার আপত্তি 
হয়, সেজন্য ভাবনা করিতে হইবে না । এখন উঠ, আর এখানে কালহরণ 

করিবার প্রয়োজন নাই; আমার জননী তোমার অপেক্ষায় বসিয়া! 
রহিয়াছেন । 

স্বইজেতের পিতৃব্য একটি বিড়ালকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। এ 
বিড়াল মরিয়া গেলে পর, উহার চর্ম লইয়। তিনি বিড়ালের আকৃতি 
নিমিত করাইয়ছিলেন ৷ এ আকৃতি তশহার শয্যার শিখরদেশে স্থাপিত 

থাকিত। প্রস্থানকালে সুইজেৎ বলিল, দেখুন, আমি পিতৃব্যকে অতিশয় 
ভাল বাসিতাম; তাহার ম্মবণার্থে এই আকৃতিট লইয়! যাইব । এই 

বলিয়া, এ আকৃতি উঠাইতে গিয়া, উহার অসম্ভব ভার দর্শনে, সে 
চমতকৃত হইল । তখন সেই যুবক, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, তাদৃশ ভারের 
কারণ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, বিড়ালের চর্ম ছিন্ন করিবামাত্র, স্বর্ণসুদ্রার 

বর্ণ হইতে লাগিল। স্ুইজেতের পিতৃব্য অতিশয় কৃপণ ছিগেন। 
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আহারাদির কেশ সগ্ করিয়াও, সহআ্র লুইদোর সঞ্চিত করিয়া রাখিয়।- 
ছিলেন । এক্ষণে, তাহার সঞ্চিত বিত্ত তনীয় সুশীল। ভ্রাতৃতনয়ার নিরূপম 

গুণের পুরস্কার হইল । 

গরের প্রাণরক্ষার্থে প্রাণদান 
সান্থেতিয়ন্ নামে এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হওয়াতে, তিনি 

লুকাইয়া থাকেন। রাজপুরুষের৷ সবিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, 
তিনি প্রকাশভয়ে অ।ধক দ্রিন এক স্থানে থাকিতে পারিতেন না; কোনও 

স্থানে ছুই তিন দিন থাকিয়। স্থানান্তবে প্রস্থান করিতেন । তাহার, 

প্রতিক্ষণেই রাজপুরুষদিগের হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কা হইত। যাহার 
আলয়ে লুকাইয়া থাকেন, পাছে, সে ব্যক্তিই ভয়ে প্রকাশ করিয়া দেয়, 
এই আশঙ্কায় তিনি কোন স্থানেই নিশ্চিন্ত হইয়। থাকিতে পারিতেন না; 
কারণ, যাহারা তাহাকে লুকাইয়। রাখিবে, অথবা তাহার লুকাইয়া 
থাকিবার স্থান জানিতে পারিয়াও রাজপুরুষদিগের গোচর না করিবে, 

তাহাদেরও প্রাণদণ্ড অবধারিত ছিল । 

পাবী নগরে, পেসাকৃনায়ী এক অতি সচ্চরিত্রা, দয়াশীলা মহিল। 

ছিলেন। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া, সান্তেতিয়নের সহিত সাক্ষাৎ 

করিলেন ; এবং বলিলেন, আপনি যে বিষম বিপদে পড়িয়াছেন, তাহার 

সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি। আপনি আমার আলয়ে চলুন; 
সেখানে থাকিলে, কেহই আপনার অনুসন্ধান পাইবে না। 

এই প্রস্তাব শুনিয়া, সান্তেতিয়ন্ বলিলেন, আপনি যে আমার হুঃবে 
হুঃখিত হইয়াছেন, এবং এই বিপদের সময় দয়া করিয়া, আশ্রয় দিতে 

চাহিতেছেন, ইহাতে আমি কি পধ্যন্ত উপকৃত বোধ করিতেছি, বলিতে 

পারি না। কিন্তু এ হতভাগ্যকে আশ্রয় দিলে, আপনি নিঃসন্দেহ, 
বিপদগ্রস্ত হইবেন ; আপনার প্রাণদণ্ড পর্বস্ত ঘটিতে পারে। এই 
কারণে, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিনা । যেরূপ 
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দেখিতেছি, আমার প্রাণরক্ষার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এমন স্থলে, 
আমি অকারা আপনার প্রাণদণ্ডের হেতু হইতে পারি না । 

সান্তেতিয়নের এই কথা শুনিয়া পেসাক্ বলিলেন, মহাশয়, আপনি 
অঠায় বলিতেছেন । আপনকার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিলে, পাছে বিপদে 

পড়ি, এই ভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত হইয়।, আমি আপন আবাসে নিশ্চিন্ত 

র্)/1 
বসিয়া রর সাধ্যান্ুসারে আপনার এ করিব না, ইহা! কখনই 
হইবে না। আপনি বলিতেছেন, আপনাকে আমার আলয়ে লইয়৷ 

গেলে, আমারও প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা! আছে। কিন্তু বিপদের 

সময়ে যদি বন্ধুর সাহায্য করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রাণধারণের 
কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। 

অবশেষে সান্তেতিয়ন্, পেসাকের যত্ব ও বিনয়ের বশীভূত হইয়া, 
নিতান্ত অনিচ্ছাপুরক তাহার আলয়ে গমন করিলেন । যাহাতে, তিনি 
সেখানে লুকাইয়া আছেন বলিয়া কেহ জানিতে না পারে, পেসাক্ 
অশেষ প্রকারে সেইরূপ কৌশল করিতে লাগিলেন । কিন্তু, অল্পদিনের 

মধ্যেই, এ বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। সান্তেতিয়নের প্রাণদণ্ড হইঙ্গ ; 
পেসাক্, তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এই অপরাধে তিনিও অবিলম্বে 
তাহার অন্ুগামিনী হইলেন । 

। যৎকালে এই দয়াশীলা স্ত্রীলোক ধৃত ও রাজগুরুষদিগের সম্মুখে নত 
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হইয়াছিলেন, তিনি কিছুমাত্র ভীত বা ছুঃখিত হয়েন নাই। তাহার 
আকারে বা কথোপকথনে, ভয়ের বা দুঃখের কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় 
নাই। প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, তিনি স্বস্ছন্মমনে ও অয়ানবদনে 

তাহাতে সন্মত হইলেন । তাহার দয়া, সৌজন্য ও অকুতোভয়তা দর্শনে, 

ৰ্যক্তিমাত্রেই মোহিত ও-বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন । 

তি 
পারী নগরে লা জুইনে নামক এক ব্যক্তি ছিলেন । রাজদণ্ডে 

প্রাণবধের আদেশ হওয়াতে, তিনি তথ! হইতে পলায়ন করিলেন ; এবং 

রেন্ নামক স্থানে তাহাদের যে বসতিবাঈ ছিল, তথায় উপস্থিত 

হইলেন । তৎকালে সেই বাটীতে এক পরিচারিক। ব্যতিরিক্ত আর কেহ 
ছিল না। তিনি, কি অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, আপাততঃ 

পরিচারিকার নিকট তাহা ব্যক্ত করিলেন ন!। 

কতিপয় দিনের পর, লা জুইনে সংবাদপত্রে দেখিলেন, রাজপুরুষেরা 
এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যাহার! রাজদগুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় 

দিবে, কিংবা যে সকল পরিচারক অথবা পরিচারিক তা?শ ব্যক্তিদের 

গোপন করিবে, তাহাদের 'প্রাণদণ্ড হইবে । তখন তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব 

না করিয়া, পরিচারিকাকে বলিলেন দেখ, রাজদণ্ডে আমার প্রাণবধের 

আদেশ হইয়াছে ; সেঞন্য আমি পারী হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে 
লুকাইয়া আছি। আজ সংবাদপত্রে দেখিলাম, যদি কোনও পরিচারক 
বা পরিচারিকা রাজদগুগ্রস্ত প্রভূর গোপন করে, তাহার প্রাণদণ্ড 

হইবে । অতএব তৃমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর । এখানে 
থাকিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে | 

এই কথা শুনিয়া, পরিচারিকা1 বলিল, মহাশয়, আমি বহুকাল 

আপনার আশ্রয়ে আছি, এবং আপনার অক্নে প্রতিপালিত হইয়াছি। 
এক্ষণে বিপদের সময় যদি আমি এখান হইতে চলিয়া যাই, তাহা! হইলে 
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আমা অপেক্ষা কৃতত্ন আর কেহই হইতে পারে না। এ অবস্থায় আমি 
কখনই আপনার আলয় পরিত্যাগ করিয়া, স্থানাস্তরে যাইব না । যদি 
আপনার নিকট থাকিয়া ও আপনার পরিচর্যা করিয়া, আমার প্রাণদণ্ড 

হয়, তাহাতে আমি কাতর নহি, বরং শ্লাঘা জ্ঞান করিব ; আমি মৃত্যুকে 

কিছুমাত্র ভয়ানক জ্ঞান কর না। যদি আপনার প্রাণরক্ষা বিষয়ে 

কিঞ্চিৎ অংশেও সাহায্য করতে পারি, জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব । 

পরিচারিকার উক্তি শুনিয়া ও ভক্তি দেখিয়া, লা জুইনে চমতকৃত 

হইলেন ; এবং বলিলেন, দেখ, আমার উপর তোমার যে এতদূর পরত 
স্নেহ, ইহা অবগত হইয়া, আমি কত 'গ্্ীত হইলাম, বলিতে পারি না। 
কিন্ত অকারনে আমি তোমার প্রাণদণ্ড হইতে দিব না; কারণ, তুমি 
এখানে থাকিয়া, আমার প্রাণরক্ষ। বিষয়ে কোনও অংশে কিছুমাত্র 
সাহায্য করিতে পারিবে না, লাভের মধ্যে তোমারও প্রাণদণ্ড হইবে । 
অতএব তুমি অবিলম্বে এখান হইতে চলিয়া যাও। আমি এখানে 
লুকাইয়া আছি, যদি তুমি ইহ! কাহারও নিকট ব্যক্ত না কর, তাহা 
হইলে, আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব । 

এইরূপে লা জুইনে পরিচারিকাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন ; 
সে কোনও ক্রমে তাহার আলয় হইতে চলিয়! যাইতে সম্মত হই না। 
তিনি অনেক বিনয় করিয়া বলিলেন, তথাপি সে সম্মত হইল্ল না; তিনি 
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যংপরোনাস্তি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অতিশয় ভৎ'সনা করিলেন, তথাপি 
সে সম্মত হইল না। অবশেষে তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়। বলিলেন, 
আমি তোমার প্রত, তোমায় আদেশ করিতেছি, অবিলম্বে আমার 

আলয় হইতে চলিয়া যাও। তখন সে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে 

বলিল, আপনি ক্ষমা করুন, প্রাণ থাকিতে আমি এমন সময়ে আপর্নকার 

আলয় হইতে চলিয়া যাইতে পারিব না। আমি বহুকাল আপনার 

পরিচধ্যা করিয়াছি; এক্ষমে আপনার নিকট থাকিতে দেন । 

পরিচারিকার ভাব দর্শনে ও প্রার্থনা শ্রবণে তিনি নিরতিশয় প্রীতি 

প্রাপু হইলেন ; এবং অগত্যা তাহার প্রা্বত বিষয়ে সমসতি প্রদান 

করিলেন । এ দিকে, তাহার পলায়নের সংবাদ প্রচারিত হইবা৷ মাত্র, 

রাজপুরুষেবা সবিশেষ চেষ্টা ও যত্র সহকারে তাহাব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 

হইয়াছিলেন ; কিন্ত সেই প্রভৃভক্তিপরায়ণা পরিচারিকা, সকল বিষয়ে 
এরূপ বুদ্ধিকৌশল প্রদশিত করিতে লাগিল যে, তিনি কোথায় লুকাইয়া 
আছেন, তাহারা তাহার কিছুমাত্র অনুধাবন করিতে পারিলেন না। 

অবশেষে বিপক্ষপক্ষ অপদস্থ হওয়াতে, লা জুইনে প্রাণদণ্ড হইতে 
অব্যাহতি পাইলেন | 

নিঃস্গৃহ্ত। 
ইংলগুদেশীয় ডিউক অব মণ্টেগ্ড অতিশয় দয়ালু ও দীনপ্রতিপালক 

ছিলেন। তাহার এই রীতি ছিল, নিরা শ্রয় ব্যক্তিদিগের ছুঃখমোচনের 
নিমিত্ত সর্বদ। প্রস্ছন্নবেশে ভ্রমন করিতেন । এক দিন প্রাত্ঃকালে তিনি 

এঁ অভিপ্রায়ে এক অনাথমণ্ডলীতে উপস্থিত হইলেন ; এবং এক বৃদ্ধ! 
নারীকে সমুখে দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষনে অতিশয় ছুঃদময় 
উপস্থিত; এরপ সময়ে তুমি কিরূপে দিনপাত কর । যদি আবশ্যক 

থাকে, বল, আমি তোমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। বৃদ্ধা বলিল,, 

জগদীশ্বরের কৃপায় আমি স্বচ্ছন্দ আছি; আমার কোনও অপ্রতুল, 
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নাই। যদি দীন দেখিয়া» দয়। করিয়া, দিতে ইচ্ছা থাকে, এ গুহে এক 
অনাথ! আছে, তাহাকে সাহায্যদান করুন; অনাহারে তাহার প্রাণ- 

প্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে । 

বৃন্ধার বাক্য শুনিয়া, ডিউক মহোদয় নির্দিষ্ট গুহে প্রবিষ্ট হইলেন ; 

এবং সেই অনাথ উপায়বিহীনা নারীকে কিছু দিয়া, পুনরায় বৃদ্ধার 
নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, যদি তোমার আর কোনও প্রাতিবেশীর 

্ তাত 
পোর্ট 12২ স্ব ছি 7 | ! 
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অপ্রতুল থাকে, বল। তাহার, পুনরায় সেই বৃদ্ধাব নিকটে উপস্থিত 

হইবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাকেও কিছু দ্িবেন। তিনি মনে 
করিয়াছিলেন, আর কাহারও অপ্রতুল আছে কি না, এই জিজ্ঞাস! 
করিলে, সে অবশ্য আপন অবস্থা জানাইবে | কিন্তু, বৃদ্ধা বলিল, হ1 

মহাশয়, আমার আর এক প্রতিবেশী আছে; সে অতিশয় দুঃখী ও 

অতিশয় সংস্বভাব। ডিউক বলিলেন, অয়ি বৃদ্ধে আমি এ পর্যন্ত 

তোমার মত নিংম্পৃহ ও সাধুশীল স্ত্রীলোক দেখি নাই । যদি তুমি বিরক্ত 
না হও» আমি তোমার 'নিজের অবস্থা সবিশেষ জানিবার অভিলাষ 

করি। তখন বৃদ্ধা বলিঙ্গ, আমি নিতান্ত ছুঃখিনী নহি ; আমি কাহারও 
কিছু ধারি না; তত্তিন্ন আমার পনর টাকা সংস্থান আছে। 

এই কথা! শুনিয়), ডিউক অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন; এবং 
মনে মনে তাহার নিংস্পৃহতা ও সাধুশীলতার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া! 
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বলিলেন, তোমার যে সংস্থান আছে, যদি আমি তাহার কিছু বৃদ্ধি করিয়া 
দি, বোধ করি, তাহাতে তোমার আপত্তি হইতে পারে না । বৃদ্ধা বলিল, 
আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে আমার সবিশেষ আপত্তি নাই। 
কিন্ত, আপনি যাহ! দিতে চাহিতেছেন, তাহা আমার যত আবশ্যক, 

অনেকের তদপেক্ষা অনেক অধিক আবশ্যক । যদি আমি উহা লই, 
তাহাদিগকে বঞ্চনা করা হয় ; আমার বিবেচনায় এরূপ লওয়া অতি 

গহিত কর্ম । 

বৃদ্ধার ঈদশী উদারচিত্ততা দেখিয়া, মহান্ভব ডিউক মহোদয় 
যতপরোনাস্তি গ্রীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পাঁচটি ত্বর্ণযুদ্রা বহিষ্কৃত 

করিয়া, তদীয় হস্তে প্রদান পূর্বক বলিলেন, তোমায় অবশ্যই লইতে 
হইবে ; যদি না লও আমি যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও ছুঃখিত হইব। বৃদ্ধা, 
তদীয় দয়ালুতা ও বদাগ্ততার একশেষ দর্শনে, মোহিত ও চমতকৃত হইয়া, 
কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অনন্তর অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভক্তিপূর্ণ বচনে 

বলিল, মহাশয়, অধিক আর কি বলিব, আপনি দ্রেবত।, মানুষ নহেন। 

রাঙজকায় বন্যা 

একদিন অপরাহ্ সময়ে ইংলগ্ের অধীশ্বর তৃতীয় জর্জ, একাকী 

পদত্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে, ছুই দীন বালক সহস৷ 

তাহার সম্মুখ উপস্থিত হইল। তাহার! তাহাকে রাজ্েশ্বর বলিয়া 

জানিত না; সামান্য ধনবান্ মনুত্য স্থির করিয়া, তাহার সম্মুখে জানু 

পাতিয়া৷ উপবিষ্ট হইল; এবং মহাশয়, আমাদের অতিশয় ক্ষুধা 

হইয়াছে; সমস্ত দিন আহার পাই নাই; দয়া করিয়া, আমাদিগকে 

কিছু দেন। এই বলিতে বলিতে তাহাদের গণ্স্থল বহিয়া অশ্রধারা 

পরিশ্রুত হইতে লাগিল; কঠরোধ হওয়াতে, তাহারা আর অধিক 

বলিতে পারিল না। 
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এই ব্যাপার দর্শনে, জর্গের অন্তকরণে করুণার সঞ্চার হইল । তখন 

তিনি, তাহাদের হস্তে ধরিয়৷ ভূমি হইতে উঠাইলেন ; এবং আশ্বাসপ্রদান 

পূর্বক তাহাদের অবস্থার ক সবিশেষ সমস্ত জানাইবার নিমিত্ত 

অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া, তাহারা 
বলিল, মহাশয়, আমরা অতি দীন। কিই দিন হইল, আমাদের জননী 

গীড়িত হইয়াছিলেন; পথ্য ও ওষধ না পাইয়া আজ তিন দিন হইল 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; তিনি মৃত পতিত আছেন ; অর্থাভাবে এ পপ্যন্ত 

তাহার এ হয় নাই। আমাদের পিতা আছেন ; তিনিও 

অতিশয় গীড়িত হইয়া, আমাদের মৃত জননীর পার্থে পড়িয়া আছেন; 
অর্থাভাবে তীাহারও চিকিৎসা হইতেছে না । যেবপ অবস্থা, তাহাতে 

তিনিও ত্বরায় প্রাণত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই । এই বলিতে বলিতে, 

তাহাদের নয়নঘুগল হইতে 'প্রবলবেগে বাম্পবারি বিগলিত হইতে 
লাগিল। 

এ দ্রীন পরিবারের ছুরবস্থার বিবরণ শুনিয়া, ই লগ্ডে্বর শোকার্ত ও 

দয়ার্দঘ হইলেন ; এবং বলিলেন, তোমর! বাটীতে চল, আমি তোমাদের 
সঙ্গে যাইতেছি। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তিনি তাহাদের আলয়ে উপস্থিত 

হইলেন; তাহাদের বণিত বৃত্তান্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, সাতিশয় 
শোকাকুল হুইয়া, অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন; তাহার সঙ্গে যাহা 
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ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই বালকদিগের হস্তে দিলেন; সত্বর স্বীয় প্রাসাদে 

প্রতিগমন করিয়া, রাজমহিষীকে সবিশেষ সমন্ত অবগত করিলেন ? এবং 

অবিলম্বে সেই বিপদাপন্ন দীন পরিবারের নিমিত্ত প্রভূত আহারসামগ্রী, 
শীতবস্ত্র, পরিধেয় বসন প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্ত পাঠাইলেন ; আর 

তাহাদের পীড়িত পিতার চিকিৎসার নিমিত্ত, একজন উত্তম ডাক্তার 

নিযুক্ত করিয়) দিলেন । 
এইরূপে রাজকীয় সাহায্য পাইয়।, সে ব্যক্তি ত্বরায় সুস্থ হইয়া 

উঠিল। ইজগ্েশ্বর সেই নিরাশ্রয় পরিবারের উপর এত সদয় 

হইয়ছিলেন যে, তাহাদের উপস্থিত বিপদের নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত 
রহিলেন না; তাহাদের অনায়াসে ভরণপোষণ নির্বাহের, এবং সেই ছুই 

বালকের উত্তমরূপ বিগ্ভাশিক্ষার বিশিষ্টরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । 

মতবত্গবতা 

রোম্ নগরে কোনও সৎকুলপ্রস্ততা নারী উৎকট অপরাধ করাতে, 

বিচারকর্তারা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়, তাহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ 

করেন; এবং কারাধ্যক্ষকে এই আদেশ দেন, অমুক দিনে, অমুক সময়ে, 

অমুক স্থানে লইয়া গিয়া, এই স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ড করিবে । সহস! 
তাহাদের আদেশানুষায়ী কার্যের সমাধা ন1 করিয়া, কারাধ্যক্ষ বিবেচনা 

করিলেন, সর্বসাধারণের সমক্ষে বধস্থানে লইয়া গিয়া, এরূপ সদ্বশসম্ভৃতা 
নারীর প্রাণদণ্ড করিলে, ইহার আত্মীয়বর্গের মস্তক অবনত হইবে । 
তদপেক্ষা উত্তম কর এই, আহার বন্ধ করিয়! রাখি, তাহা হইলে 
অল্পদিনের মধ্যে অনাহারে ই'হার প্রাণত্যাগ ঘটিবে। মনে মনে এই 
সিন্ধান্ত করিয়া তিনি, এ স্ত্রীলোককে, অনাহারে রাখিয়া দিলেন । 

অবরোধের পরদিন তাহার কণা, কারাধ্যক্ষের নিকটে গিয়া, 
জননীকে দেখিতে যহিবার অন্থুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি সবিশেষ 
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পরীক্ষা দ্বারা তাহার সঙ্গে কোনও আহারসামগ্রী নাই দেখিয়া, তাহাকে 
কারাগুহে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন । কঠ। তদবধি প্রত্যহ মাতৃ" 

সমীপে যাতায়াত করিতে লাগিল । 

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, কারাধ্যক্ষ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, 

এ কন্তা অগ্ঠাপি ইহার জননীকে দেখিতে আইসে, ইহার কারণ কি। 

তিনি অনাহারে কখনই এত দিন বাঁচিতে পারেন না। কিন্তু তাহার 

মৃত্যু হইলেই বাঁ এ প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে আসিবে কেন। যাহা 
হউক, ইহার তথ্যান্ুসন্ধান করা আবশ্যক । এই স্থির করিয়া, কারাধ্যক্ষ, 
সেই স্ত্রীলোক কোনও রূপে কিছু আহার পান কি না, ইহার পুঙ্গানুপুগ্খ 

অন্্সন্ধান করিলেন; কিন্তু তাহার আহার পাইবার কোনও সম্ভাবনা 
দেখিতে পাইলেন না । তখন, বোধ হয়, এই কন্ঠ] স্বায় জননীর নিমিত্ত 

কোনও প্রকার আহার লইয়! যায়, এইরূপ সন্দিহান হইয়া! তিনি স্থির 

করিয়! রাখিলেন, অদ্য যে সময়ে সে আপন জননীর নিকটে যাইবে, 
্রচ্ছনরভাবে অবস্থিত হইয়া» সমুদয় অবগত হইবেন । 

নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইল । কগ্তা, যথানিয়মে কারাধ্যক্ষের 
অনুমতি লইয়!, জননীর সনিধানে গমন করিল । কিঞ্চিৎ পরে 

কারাধ্যক্ষ, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইয়!, অবলোকন করিলেন, কন্তা, 

জননীকে স্তশ্তপান করাইতেছে। তিনি তদীয় মাতৃন্নেহের এতাদৃশী 
একান্তিকতা দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়|, মনে মনে তাহাকে শত শত 
সাধুবাদ প্রদান করিলেন; এবং কারারুদ্ধা কামিনী কিরূপে অনাহারে 
এত দিন প্রাণধারণ করিয়া আছেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। 
অনন্তর তিনি, এই অনৃষ্চর অগ্রুতণূৰ ঘটনার সবিশেষ বিবরণ বিচার- 
কর্তাদের গোচর করিলে, তাহারা কণ্ঠার মাতৃভক্তি ও বুিকৌশলের 
যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন ; এবং নিরতিশয় প্রীত ও চমতকৃত হইয়া, 

কারাবরুধধা কামিনীর অপরাধ মাঞ্গনা করিলেন। এঁ কামিনী কেবল 

কারামুক্ত হইলেন, এরূপ নহে; কঠার মাতৃভক্তির পুরস্কারন্বরূপ 
যাবজ্জীবন তাহাদের দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহের জন্ত সাধারণ ধনাগার হইতে। 

সাসিক বৃত্তি নির্ধারিত হুইল্গ। বিচারকর্তারা! এই পধ্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত 



৪৮ আখ্যানমঞ্জরী-_প্রথম ভাগ 

রহিলেন না। যে স্থানে এই অলৌকিক ব্যাপার . ঘটিয়াছিল, 
সর্বসাধারণের প্রতি মাতৃভক্তির উপদেশস্বরূপ তথায় তাহারা এক অপূর্ব 
মন্রির নিম্মিত করাইয়। দিলেন। 

বর্বরজ|র সৌজন্য 
একদা আমেরিকার এক আদিমনিবাসী ব্যক্তি মৃগয়া করিতে 

গিয়াছিল। সে সমস্ত দিন পশুর অধ্েষণে বনে বনে ভ্রমন করিয়া, 
সায়ংকালে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল; এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্গায় একান্ত 
আক্রান্ত হইয়া, এক সন্সিহিত যুরোগীয়ের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। 
গুহস্বামীর সন্ধানে গিয়া সে আপন অবস্থা জানাইল ; এবং কৃতাপ্জলি- 

পুটে কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিল, মহাশয়, কিছু আহার দিয়া আমার 
প্রাণরক্ষা করুন। যুরোগীয় ব্যক্তি শুনিয়া, সাতিশয় কোপ প্রকাশ 

করিয়। বলিলেন, যা বেটা, এখান হইতে চলিয়া যা; আমি তোর জঙ্ত 
আহার প্রস্তুত করিয়া রাখি নাই। তখন সে বলিল, মহাশয়, তুষ্ণায় 
আমার প্রাণবিয়োগ হইতেছে ; আহার করিতে কিছু না দেন, অন্ততঃ 
জল দিয়! আমায় প্রাণদান করুন। এই প্রার্থনা শুনিয়া, যুরোগীয় 

মহাপুরুষ বলিলেন, অরে পাপিষ, তুই আমার আলয় হইতে 
দূর হ, আমি তোরে কিছুই দিব নাঁ। তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া, 
তথা হইতে প্রস্থান করিল । 

এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে এ যুরোগীয় ব্যক্তি বয়স্তবর্গ 
সমভিব্যাহারে মুগয়ায় গিয়াছিলেন ৷ মুগের অন্বেষণে ইতস্তত; বিস্তর 

ভ্রমণ পূর্বক, পরিশেষে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি বয়স্তগণের 
সঙ্গত্রষ্ট হইলেন | সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন সে ব্যক্তি, কোন্ 
পথে গেলে অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া, লোকালয়ে উপস্থিত হইতে, 
পারিবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না; বয়স্তগণের 
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নামনির্দেশ পুধক, উচ্চস্বরে বার বার আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ 

কিন্তু কাহারও উত্তব পাইলেন না। অভঃপব তাহার অন্তকরণে 
বিলক্ষ। ভয়ের উনয় হইতে লাগিন। অধিকন্, সমস্ত দিনের পরি শ্রমে 

তিশি নিতান্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্তায় একান্ত অভিভূত হইয়া- 
ছিলেন। এ অবস্থায়, তিনি প্রাণরক্ষাবিষয়ে এক প্রকার হতাশ হইয়া, 
লোক।লয়ের উদ্দেশে ইতস্তত; ধাবমান হইলেন । 

কিয়ংক্ষণ পবে, আমেরিকার এক আদিমনিবাসীর পর্ণশালা তাহার 
নয়নগোচর হইল। তখন কিঞ্চিং আশ্বাসিত হইয়া, তিনি সহরশখগমন্গে 
কুটারদ্বারে উপস্থিত হইলেন; এবং পুরগ্কাবেব অনীকার করিয়া, কুটীর- 
স্বামীকে বলিলেন, তুমি আমায় আমার আলয়ে পহুছাইয়া দাও । 

তাহার প্রার্থনা শুণিয়।, সে ব্যক্তি বলিল, অদ্য সময় অতীত 

হইয়াছে; আপনি কোনও ক্রমে এ রাত্রিতে নিবিষ্বে আপন আলে 
পন্ুছিতে পারিবেন না; কল্য প্রাতে আমি আপনাকে লোফালয়ে 
পঁ্জাইয়া দিব; আঅ।জ আমার কুটারে অবস্থিতি করুন; আমার যা! 
কিছু সংস্থান আছে, আপনার পরিচধায় নিয়োদিত হইবে | যুরোপীয় 

নিহা পাস তাবিযা, মে রাজি পন ঠা কমিক 
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রজনী প্রভাত হইলে, সে ব্যক্তি, এ যুরোগীয়ের সঙ্গে কিয়ৎ দূর গমন 
করিল; এবং যে পথে গেলে তিনি অকেশে ও নিরাপর্দে আপন 

আলয়ে পহুছিতে পারিবেন, তাহা দেখাইয়া দিল । 

পরস্পর বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইলে আমেরিকার অসভ্য, 

£রোগীয় সভ্যেব সম্মুখবত। হইয়া, অবিচলিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ তাহার 
মুখনিরীক্ষণ কবিল ; অনন্তর ঈষৎ হাস্য সহকারে যুরোগীয়কে জিজ্ঞাসা 
করিল, আপনি ইতঃপুবে আর কখনও আমায় দেখিয়াছেন কি না? 
তিনি তাহার দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তৎক্ষণাৎ চিনিতে 
পারিলেন ; দেখিলেন, কিছু দিন পুবে যে ব্যক্তি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার্ত 
হইয়া, তাহার আলয়ে গিয়া জলদান দ্বাব! প্রাণদান প্রার্থনা করিয়া- 
ছিল; কিন্ত, তিনি সে প্রার্থনার পরিপুবণ না করিয়া» যৎপরোনাস্তি 

অবমাননা পু'ক, তাড়াইয়া দ্রিয়াছিলেন, সেই, অসময়ে আশ্রয় দিয়া 
তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে । তখন তিনি হতবুদি। হইয়া» অধোবদনে 
দণ্ডায়মান রহিলেন ; এবং কি বলিয়। পুবকৃত ঘৃশংস আচরণের নিমিত্ত 

ক্ষমাপ্রার্থন! করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না । 

তখন সেই অসভ্যজাতায় ব্যক্তি গধিত বাক্যে বলিল, মহাশয়, 

আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া 

অভিমান কিয়া থাকেন । কিন্তু দেখুন, সেজন্য ও সন্যবহার বিষয়ে 

অসভ্য জাতি, সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট । সেযাহা 

হউক, অবশেষে আপনার প্রতি আমার বক্তব্য এই, যে অবস্থার লোক 
হউক ন1 কেন, যখন নুধার্ত ও তৃষঘর্ত হইয়া, আপনকার আলয়ে 
উপস্থিত হইবে, তাহার যথোপযুক্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিয়! দিবেন ; 
তাহা না করিয়া তেমন অবস্থায়, অবমাননা পূর্বক তাড়াইয়। দিবেন 
না। এই বলিয়া, নমস্কার করিয়া সে প্রস্থান করিল । 
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জতুৰিরোধ 
এক গৃহস্থ ব্যক্তির কিছু ভূমিসম্পত্তি ছিল। তিনি সাতিশয় যত্ন ও 

সবিশেষ পবিশ্রম সহকাবে কৃষিক কবিয়।, স্বস্ছন্দে সাংসারযাত্রানিধাহ 

পূর্বক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হয়েন। তাহাব দুই পুজ ছিল। পাছে উত্তৰ 
কালে বিষয়বিভাগ উপলক্ষে ভ্রাতুবিবোধ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় 
তিনি অস্তিম কাল উপস্থিত হইলে, বিনিয়োগপত্র দ্বাবা উভয়কে স্বীয় 
বিষয়ের যথাযোগ্য বিভাগ কবিয়। দিয়া যান। তাহাব একটি উদ্ভান 

ছিল , অনবধানতা বশত; তিনি বিনিযোগপাত্রে এ উদ্ভানেব কোনও 

উল্লেখ কবিয়া যান নাই । 

তাহাবা ছুই সহোদবে পিতৃকৃত বিনিয়োগপত্র অনুসাবে, প্রত্যেক 
পৈতৃক বিষয়েব যে অশ পাইয়াছিল, সুশীল, স্রবোধ ও পবিশ্রমশালী 

হইলে, তাহা দ্বাবা সুখন্বক্ছন্দে ও সম্মান সহকাবে, সংসাবযাত্রা সম্পন্ন 
কবিতে পাবিত। কিন্ত, তাহাদেব সেবপ প্রকৃতি ছিল না । বিনিয়োগ” 

পত্রে পবিত্যক্ত, অবিভক্ত উদ্ভান লইয়া, তাহাদেব পবস্পব ঘোবতব বিবোধ 
উপস্থিত হইল ; এ উদ্ভানেব বমনীয়তা ও লাভকবতা, উভয় ধর্মই বিলক্ষণ 

ছিল , এজন্য, উভয়েবই একাকী সম্পুর্ণ উদ্যানে অধিকাবী হইবাব সম্পূর্ণ 
লোভ জন্মিল। সেই লোভেব সংববণে অসমর্থ হওয়াতে, উভয়েবই 

অন্তঃকবণে এ উপলক্ষে পবম্পবেব উপব বিষম বিদ্বেষ জন্মিয়। উঠিল! 

বিষয়লোভ, মনুত্যেব অতি বিষম শত্র। ভ্রাতন্সেহ ও হিতাহিতবোধ 
তাহাদের হৃদয় হইতে এককালে অন্তহিত হইয়া! গেল। 

উভয়কে বিবাদে উদ্ভত দেখিয়। প্রতিবেশিগণ মধ্যস্থ হইয়া, 

ভাহাদেব বিরোধভঞ্জনে যথোচিত চেষ্টা কবিলেন; কিন্তু কোনও ক্রমে 
কৃতকার্ধ হইতে পাবিলেন না । উভয়েই বিদ্বেষবুদ্ধির এবপ অধীন 
হইয়াছিল যে, উভয়েই বলিল, সর্বস্বান্ত হইব তাহাও স্বীকাব, তথাপি 
উষ্ভানের অংশ দিব না। তাহাদের তাদৃশ ভাব দর্শনে সাতিশয় বিরক্ত 
হইয়া, মধাস্থ্গণ ক্ষান্ত হইলেন। উভয়ের পরমাত্মীয় ও যথার্থ হিতৈষী 
তি মাননীয় এক ব্যক্তি, উভল্নকে একহ করিয়! অশেষ প্রকারে 
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বুধাইতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন, তোমরা কেন অকারণে বিরোধ 
করিতেছ, বল; যেমন উভয়ে অগ্াঠ বিষয়ে সমাংশভাগী হইয়াছ, 

বিবাদাস্পদীভূত উদ্ানেও সেইবপ সমাংশভাগী হও। আমার কথা শুন, 
অন্যান্য বিষয়ের হ্যায় উদ্ভানও উভয়ে সমাংশ করিয়! লও । রজৰারে 

আবেদন করিলে, বিচারকর্তারা সমাংশব্যবস্থাই করিবেন, একজনকে 

একেবাবে বঞ্চিত করিয়া অপর জনকে কখনই সমস্ত উদ্ভান দিবার 

আদেশ কবিবেন না ; লাভের মধ্যে উভয় পক্ষের অনর্থক অর্থব্যয় হইবে, 
এইমাত্র ; আব হয় ত, এই বিবাদ উপলক্ষে উভয়েরই সারন্বান্ত হইবে | 

অতএব ক্ষান্ত হও, আমি মধ্যবতী থাকিয়। সামঞ্জস্য কবিয়া, উদ্যানের 

বিভাগ করিয়া দিতেছি । 

এই হিতোপদেশ শ্রবণগোচর কবিয়। জোঠ বলিল, আপনি 

আমাদের পরমাত্মায় ও অতি মাননীয় ব্যক্তি; আপনকাৰ উপদেশ- 

বাক্যের অন্ুসব। ও আদেশবাক্যের প্রতিপালন কবা, আমাদের পক্ষে 

সর্বতোভাবে বিধেয় । কিন্ত, অশ কবিয়। লইতে গেলে, এমন সুন্দর 

উদ্যান, একেবাবে হতগ্রী হইয়। যাইবে । অতএব, আপনি আমার 

ভ্রাতাকে বুঝাইয়া দেন, সে ন্যায্য মলা লইয়া আমায় সমুদয় উদ্যাণ 

ছাড়িয়া দিউক | কনিষ্ঠও শুনিয়া ঈষং হাস্ত করিয়া, অরিকল এ প্রস্তাব 

করিল। আত্মীয় ব্যক্তি বিস্তর বুঝাইলেন ও অনেক প্রকার কৌশল 
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করিলেন; কিন্তু কাহাকেও উদ্ভানেব অংশগ্রহণে অথবা! মূল্য গ্রহণ 
পূর্বক উদ্ভানেব অংশপবিত্যাগে, সম্মত কবিতে পাবিলেন না। তখন 

তিনি যৎপবোনাস্তি বিবাগ ও অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্বক চলিয়া গেলেন। 
অনন্তব উভযেই কর্তব্যনিবপণ নিমিত্ত উকীলদেব নিকটে গমন 

কবিল; এবং অভিলাষান্ববপ উপদেশ ও পবামর্শ পাইয়! নিবতিশয় 

উৎসাহ সহকাবে বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। এক স্থানে জ্যেঠেব জয অপব 
স্থানে কনিঠেব জয়, এইবপে কতিপয বৎসব ব্যাপিয়। মোকনদমা 
চলিল। অবশেষে, সাশেষ বিচাবালয়ে সমাংশেব বাবস্থা অবধাবিত 

হইল । তখন উভয়কেই অগত্যা এঁ ব্যবস্থা শিবে।ধার্ধ কবিয়। লইতে 
হইল। 

মোকধ্মাব শ্যাষ্য বাষ তাণশ অধিক নহে । কিন্তু আনুষঙ্গিক ব্যয় 

এত অধিক যে, দীর্ঘকাল তাহাতে লিপু থাকিলে, প্রা সান্বান্ত হইয়া 
যায়। তাহাদের হতে যে টাক। ছিল, কিছু দিনেব মধ্যে তাহা নিঃশেষ 

হইয়া গেল ' স্ুতবা টাকাব স গ্রহে নিমিত্ত, উভষকেই ভূসম্পত্তির 
কিষং অ শবিক্রয কবিতে ও কিষং অশ বন্ধক বাখিতে হইল । যে 
উদ্ভানেব নিমিত্ত এত আগ্রহ ও এত আকোশ, তাহাও দীর্ঘকাল 

উপেক্ষিত হইয়।, শ্রী ও অকিঞ্চিংকব হইয। গেল । যখন মোকন্বমাব 

নিষ্পত্তি হইল, সে সময়ে উভয়ে এত খণগ্রস্ত হইয়াছিল যে, সাস্ব বিক্রয় 
কবিলেও খণেব পবিশোধ হইয়া উঠে না । তাহাব।, অহঙ্কাবে মত্ত 

হইয়া, এবং প্রতিবেশিগণে ও আজআ্ীযবর্গেব উপদেশ অগ্রান্থ কবিয়া 
বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই বিবাদে সাস্বান্ত কবিয়া, 

অবশেষে তাহাদিগেব যাবপবনাই ছুর্শশায় কালয।পন করিতে হইল । 

গযার়পরায়ণতা 

ইংলগুদেশে লেনার্ড নামে এক বালক ছিল। সে অতি ছুঃখীব 
প্তান। তাহার পিত। অতি কণ্ে সংসারযাত্র। সম্পন্ন করিতেন । 

ছুর্াগ্যক্রমে, ছাদশ বৰ বয়ক্রমে লেনার্ডের পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার 
জননীর এরূপ পরিশ্রমশক্তি ছিল না যে, তিনি আপনার ও পুর 



৫৪ আখ্যানমঞ্জরী--প্রথম ভাগ 

ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থের উপার্জন করেন। লেনার্ড প্রতিজ্ঞা 
করিল, অন্য কাহারও গলগ্রহ হইব না; এবং ভিক্ষা প্রভৃতি নীচ বৃদ্ধি 

দ্বারাও জীবিকানির্বাহের চেষ্ঠা করিব না; যেবপে পারি, পরিশ্রম দ্বারা 
আপনাব ও জননীব ভবণপোষণ সম্পন্ন করিব । 

এইবপ সন্ল্প কবিয়া, লেনার্ড মনে মনে এই বিবেচনা করিতে 
লাগিল, আমি একপ্রকাব লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছি ; যদি জানি 

রা চা? ॥ 

সচ্চবিত্র ও পবিশ্রমী হই, কেনই বা আমি জীবিকানিরবাহের উপযুক্ত 
অর্থোপার্জনে সমর্থ হইব না? এই স্থিব কবিয়া, জননীর অনুমন্ধি 
গ্রহণ পূর্বক সে এক সন্নিহিত নগবে উপস্থিত হইল। এ নগবে তাহাৰ 
পিতাৰ এক বন্ধু ছিলেন, তাহাব নাম বেনসন্। তিনি বিলক্ষণ 

সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, এবং বাণিজ্য কবিতেন; লেনার্ড তাহাব নিকটে 

উপস্থিত হইয়া আপন অবস্থা জানাইল; এবং নিতান্ত কাতর ও বিনীত 
ভাবে প্রার্থনা কবিল, আপনি কৃপা কবিয়া আমায় আপনার আশ্রয়ে 

রাখুন; এবং আমাদারা সম্পন্ন হইতে পারে, এপ কোনও কর্মের ভার 
দিউন। আমি অঙ্গীকার কবিতেছি, প্রার্পণে পরিশ্রম করিয়া কার্ধ 
সম্পাদন করিব ; প্রাণান্তেও অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইব না। 

দৈবযোগে এ সময়ে বেনসনের একটি সহকারী নিযুক্ত করিবার 
প্রয়োজন ছিল। এক অপরিচিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা অপেক্ষা, বন্ধ 
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পুজ লেনার্ডকে নিযুক্ত করা পরামর্শসিন্ধ বিবেচন! করিয়া, তিনি আহলাদ 
পূর্বক তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। লেনার্ড, স্বভাবতঃ সুশীল, সচ্চরিত্র, 
পরিশ্রমী ও ন্যায়পরায়ণ ; কর্মে নিযুক্ত হইয়া যৎপবোনাস্তি আহ্লাদিত 
হইল, এবং সৎপথে থাকিয়া! যথোচিত যত্ব ও পবিশ্রম সহকারে, সুন্দর- 
বপে কার্ধ নির্বাহ কবিতে লাগিল । যদি দৈবাৎ কখনও আবশ্যক কর্দ 

কবিতে বিস্মৃত হইত, অথবা ভ্রান্তিক্রমে কোনও কর্দ প্রকৃতৰপে সম্পন্ন 
কবিতে না পাবিত, সে তৎক্ষণাৎ দোষ স্বীকাব কবিত এবং যথাশক্তি 
সেই দোষেব সংশোধনে যত্নবান হইত । 

লেনার্ডেব স্ুশীলতা, সচ্চবিত্রতা ও শ্রমশীলতা দর্শনে, বেন্সন্ তাহার 
উপর সাতিশয় সন্তষ্ট হইতে লাগিলেন , এবং ক্রমে ক্রমে তাহার উপর 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবিতে ও তাহাব হস্তে সকল বিষয়ে ভাব দিতে আবম্ত 
কবিলেন। এইবপে অল্প দিনেব মধো সে বিষয়কর্মে নিপুণ এবং স্বীয় 
প্রভুর প্রিয়পান্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল। 

বেন্সনেব স্ত্রী, পুল আদি পবিবাৰ ছিল না। তিনি একটি 

স্ত্রীলোকের হস্তে, সাংসারিক সমস্ত বিষয়ের ভার দিয়া! রাখিয়াছিলেন ; 

স্বয়ং কখনও কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত বা কোনও বিষয়ের তন্বাবধান 
করিতেন না। এঁ স্ত্রীলোকের ধর্মজ্ঞান ছিল না; সুতরাং সে জুযোগ 
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পাইলেই অপহরণ কবিত। এক্ষণে লেনার্ডের উপর প্রভুব সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
€ সকল বিষয়ে তন্বাবধানের ভারার্পণ দেখিয়া, সে বিবেচনা কবিল, এ 

বালক এখানে থাকিলে আমাব লাভের পথ একেবাবে কন্ধ হইয়া যাইবে ; 
এবং হয় ত, অবশেষে অপদস্থ ও অবমনিত হইয়া, এস্থান হইতে প্রস্থান 

করিতে হইবে । অতএব কৌশল কবিয়া ইহাকে এখান হইতে বহিষ্কৃত 
কর! আবশ্যক ; তাহা না হইলে আমাব পক্ষে ভদ্রস্থতা নাই । 

এই সিন্ধান্ত কবিয়া, সেই স্ত্লোক অবসব বুঝিযা, একদিন বেন্সনেব 
নিকট কৌশল কবিয়। বলিতে লাগিল, মহাশয়, আপনি অতি সদাশয়, 

সকলকেই সঙ্জন ভাবেন। আপনি এই বালকেব উপব অধিক বিশ্বাস 
করিবেন না । আপনি উহাকে যত সুশীল ও সচ্চবিত্র মনে কবেন, ও 

'সেবপ নহে। অগ্রে সাবধান না হইলে” অবশেষে উহ্াব দ্বাবা 
আপনকাব অনেক অনিষ্ট ঘটিবে । আমাৰ মনে সন্দেহ হওয়াতে, উহাৰ 

দিকে দি বাখিয়া আমি যতদব জানিতে পাবিয়াছিং তাহাতে উহা 
উপব জম্পূর্ণ বিশ্বাস কবা, কোনও ক্রমে বিবেচনাসি্ধ নহে । আমি 

বহুকাল আপনকাৰ আশ্র.য থাকিয়।, পরতিপালিত হইতেছি । 

আপনকাব অনি ঘটিব।ব সম্ভাবনা দেখিযা সতর্ক না 'কবিলে, আমাব 
অধর্দ হইবে । এজঠ আমি অনেক বিবেচনা কবিয়া, আপনাকে এ 

বিষয় জানাইলাম । 
এই স্ত্রীলোকেব উপব বেন্সনেব বিলক্ষ। বিধাস ছিল, কিন্ত লেনার্ 

যে অতিশষ স্থশীল ও সন্বিত্র, সে বিষয়েও তাহাব অশ্মাত্র সংশয় ছিল 

না । এজন তিনি, সেই ভ্রীলোকেব কথায় সহস! বিশ্বাস না কবিয়া 

বিবেচনা, কবিলেন* এ ব।লক যে অধর্পথে পদার্পণ কবিবে, কোনও ক্রমে 

জম[ব এবপ প্রতাতি হয় না। কিন্তু অত্যন্ত অখামিকেবাও সহজে 

আপন অভীষ্ট সিন্ধ কবিবাব অভিপ্রায়ে, সম্পুর্ণ ধামিকের ভাণ কিয়া 

থাকে । অতএব, এই শ্রীলোকেব কথায় একেবাবে উপেক্ষা কবিয়া 

নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে । আমি কৌশল কবিয়া এই বালকেব চরিত্র 
পরীক্ষা করিব । 

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া বেন্সন্ একদিন লেনার্ডকে বলিলেন, 
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আমার এই এই বস্তব অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছে ; যে মূল্যে হয়, সত্বর 
কিনিয়া আন। এই বলিয়া, যত আবশ্যক তাহ। অপেক্ষ। অধিক টাকা 

তাহাব হস্তে দিয়া, তিনি তাহাকে আপণে পাঠাইয়া দিলেন। লেনার্ড 
এ সকল জিনিস কিনিয়।, অনতিবিলম্বে প্রত্যাগমন কবিল ; এবং ক্রীত 

বস্তুসকল প্রভৃব সম্মুখে বাখিয়া, মূল্যাবশিষ্ট টাকা তাহাব হস্তে দিল। 

লেনার্ড এ বিষয়ে এক কপর্দকও আত্মসাৎ কবে নাই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে 

পাবিয়া, তিনি অপবিস'ম হর প্রাপ্ত হইলেন ; এবং এ স্্বীলোক যে কেবল 

বিত্ষে বশতঃ তাহাব গ্লানি কবিয়।ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন | 

একদিন বেনসন অনবধানতা৷ বশত; কার্ধালয়ে কতকগুলি মোহর 

ফেলিয়া গিয়াছিলেন। লেনা তথায় উপস্থিত হইয়া! দেখিল, মোহর 

পড়িয়া আছে। সেই সস্কুয়ে এ প্লোকও সে গানে উপস্থিত হইল। 
সে লোভে আক্রান্ত হইয়া, অথবা লেনার্ডকে অপদস্থ কবিবার অভিসন্ধি 

কবিয়া, তাহাব প্লেকট প্রস্তাব কবিল, আইস, আমবা উভয়ে এই 
মোহবগুলি ভাগ কবিয়া লই । লেনাও শ্রবণমাত্র তানৃশ ঘুণিত প্রস্তাবে 
আন্তবিক অশ্রদ্ধা প্রদর্শন কবিয়। বলিল, আমি এ মোহর প্রতুব হস্তে 

দিব , ইহ! তাহাক সম্পত্তি ; পবস্হব1 অতি গহিত কর্ম। বিশেষতঃ, 

তিনি আমাব উপব সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবিয়া থাকেন ; এমন স্থলে, এ মোহর 

আত্মসাৎ কবিলে, আমায় বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে; অতএব আমি 

(কোনও ক্রমে তোমাব প্রস্তাবে সন্ত হইব না । 
এই বলিয়া মোহব লইয়া লেনার্ড, বেনসনের নিকট উপস্থিত হইল, 

এবং অমুক স্থানে এই মোহবগুলি পড়িয়াছিল, এই বলিয়! তাহাব হস্তে 
দিল। বেনসন লেনার্ডেব ঈনৃশ অবিচলিত ন্ায়পবায়ণতা দর্শনে 

নিরতিশয় গ্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিলক্ষণ পুরস্কার 
দিলেন। ক্রমে ক্রমে এই বালকের উপর তাহার এবপ স্নেহ জদ্মিল যে, 

পরিশেষে তিনি তাহাকে পুল্রবৎ পরিগৃহীত করিয়া, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী করিলেন । 

সম্পুর্ণ 



মাধানঃধরী 
দ্বিতীয় ভাগ 

বিজ্ত্াপন্ম 
আখ্যানমঞ্জরীব দ্বিতীয় ভাগ প্রচাবিত হইল। এই পুস্তকের যে 

ভাগ, ইত্যপূর্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়! গ্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় 
ভাগ বলিয়া! পবিগণিত হইবেক ইতি । 

ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা 

কলিকাত। 

১লা আধা), সংবৎ ১৯৪৫ 



দয়া 9 দানশীল্নতা 
আয়রগুদেশীয় ডাক্তাব অলিবব্ গোল্ডশ্মিথ অতিশয় দয়ালু ও 

দানশীল ছিলেন । পবেব ছুঃখ দেখিলে তাহ।ব অন্তঃকবণে অতিশয় ছুঃখ 

উপস্থিত হইত, এব” সেই ছুঃখেব নিবাবণে প্রাণপণে যত্ব কবিতেন। 
হুঃখী লোকে সাহায্য প্রার্থনা কবিলে, তিনি তাহাদেব প্রার্থনাপবিপুবণে 
কদাচ বিমুখ হইতেন না। কাব্য প্রভৃতি নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচন! 

দ্বাবা তিনি যেবপ খ্যাতিলাভ কবিয়াছেন, দয। ও দানশীলতা দ্বাবাও 

তদনুবপ খ্যাতিলাভ কবিয়াছেন । 

একদা এক স্ত্রীলোক পত্র দ্বাবা তাহাকে জানাইলেন, আমাব স্বামী 

অতিশয় অসুস্থ হইযা শষ্যাগত আছেন , আপনি অনুগ্রহ পূর্বক, তাহাকে 
দেখিয়া ওষখাদিব ব্যবস্থা কবিযা দিলে, আমবা যাব পব নাই উপকৃত 
হই। এই পত্র পাইয়া, দয়াশীল গোল্ড স্মিথ, অবিলম্বে তাহাদেব বাটীতে 
উপস্থিত হইলেন + এবং সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বাব! সমস্ত অবগত হইয়! 

বুঝিতে পারিলেন, অনাহাব তাহাব গীড়ার একমাত্র কাবণ ; অর্থের 

অভাবে প্যাড আহার না পাইয়া, দিন দিন কৃশ ও তুর্বল হইয়া, তিনি 
শয্যাগত হইয়াছেন ; রীতিমত আহার পাইলেই, সত্বর, সুস্থ ও সবল 
হইতে পারেন : ওঁধধলেধন নিগ্প্রয়োজন । 
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এই স্থির করিয়া, তিনি সেই রোগী ও তাহার স্ত্রীকে বলিলেন, আমি 
রোগের কারণ নির্নয় করিয়াছি; বাটীতে গিয়।, রোগের উপযুক্ত ওষধ 
পাঠাইয়। দিতেছি । এই বপিয়। তিনি চলিয়া গেলেন । স্বীয় আলয়ে 
উপস্থিত হইয় তিপি একটি পিলেব বাক্স বাহির করিয়া, দশটি গিনি 

লইয়! তাহার ভিতবে রাখিলেন, এবং তাহার উপর লিখিয়। দিলেন, 
আবশ্যকমত বিবেচনা পুরক, এই গুঁধধের সেবন করিলে, অল্প দিনের 
মধ্যেই সম্পুর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন । অনন্তর তিনি, স্বীয় ভূত্য দ্বারা, 
এই অপূর্ব ওঁষধ পাঠাইয়া দিলেন । 

রোগী ও তাহার সহধর্গিণী, উষধের বাঝা খুলিয়া, তন্মধ্যে অণ্ুত ওষধ 
দেখিয়া, সাতিশয় বিন্ময়াপন্ন হইলেন; এব কিয়ৎক্ষণ, পরস্পর মুখ: 

নিরীক্ষ। করিয়া, অশ্রপূর্ণ নয়নে, গোল্ড শ্মিথেব দয়ানুতা ও দাঁনশীলতার 
যথেষ্ট প্রশংসা কবিতে লাগিলেন । 

মথার্থ গরোগকারিতা 
ফ্রান্সের অন্ত তা মাব্সাল্স্ প্রদেশে, গয়ঈ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন । 

অতযাংকট পবিশ্রম কবিয়া, তিনি যথে্ট অর্থোপাঞ্ন কবেন। তিনি 

বিলাসী ও ভোগাভিলাষী ছিলেন না ; অতি সামান্তরূপ আহার করিয়া, 

ও অতি সামাগ্নপ পরিস্ছদ পখিয়।, কালযাপন করিতেন । তাহার 

এইরূপ ব্যবহাৰ দেখিয়৷ প্রতিবেশীরা তাহাকে অত্যন্ত কৃপণ স্থির করিয়া- 

ছিলেন । তাহার। বলিতেন, গয়ঃ অতি নবাধম ; প্রাণপণে পরিশ্রম 

করিয়। যথেনট অর্ধোপা $ন করিতেছে ; কিন্ত এমনই কৃপণম্ষভাব যে, ভাল 

খায় না ও ভাল পবে না। না খাইয়।, ন! পরিয়া, অর্থ সঞ্চয়ের ফল কি, 

তাহা এঁ পাপিঠই জানে । ফলকথা এই, তিনি, প্রতিবেশিবর্গের নিকট, 
যার পর নাই কৃপণ ও নীচম্বভাব বলিয়। পরিচিত হইয়াছিলেন । তাহাকে 
পথে দেখিতে পাইলে, সকলে হাততালি ও গলাগালি দিত; বালকেরা, 
এ অমুক যায় বলিয়া, হাসি ও তামাসা করিত, এবং ডেল! মারিত । তিনি 

তাহাতে কিঞ্িম্মাত্র ক্ষুব্ধ, ছুঃখিত, বা চলচিত্ত হইতেন ন1; তাহাদের 
দিকে দৃক্পাত না করিয়া, সহাস্ত বদনে, চলিয়া যাইতেন । 



আখ্যানমঞ্জরী-_ছ্বিতীয় ভাগ ৬৯ 

এইনপে, গয়ট জীবদ্দশায়, সকলেব অশ্রন্কাভাজন ও উপহাসাম্পদ 
হইয়াছিলেন বটে; কিন্ত মৃত্যুকালে, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি যেবপ 
বিনিয়োগ কবিয়া যান, তনূষ্টে সকলে বিশ্ময়াপনন হইয়াছিলেন ; এবং 
আস্তবিক ভক্তি সহকাবে মুক্তকঠে সাব্বাদ প্রদান ও প্রশংসা কীর্তন 
কবিয়াছিলেন। তিনি বিনিয়োগপত্রে লিখিয়া যান, বাল্যকালে, অত্রত্য 

হীনাবস্থ লোকদিগেব জলক£ দেখয।, আমাব অন্কঃকব অ।উশয় ছুখে 
উপস্থিত হইত। অনুসন্ধান দ্বানা জানতে পাবিযাছিলাম, প্রচুব অর্থ 

ব্যতিবেকে, এ ভয়ানক কঠেব শিবাবণেব আব উপায নাই। এজন্য 

প্রতিজ্ঞা কবিয়ছিল[ম, প্রাণপণ যত্ন ও পবিশ্রম কাবয়া, অর্থোপার্জন 

কবিব, এব" কোনও বিষষে কিহমাঁএ ব্যয শ। কবিষা, উপাজিত সমস্ত 

অর্থ উল্লিখিত জলকঠেব নিবাবণার্থে, এপ্ত কবয। বাখিব। এই 

প্রতিজ্ঞ অন্ুসাবে, আমি যাব জীবন, প্রাণপণে পবিশ্রম ও আহাৰ প্রভৃতি 

সর্ণবিষষে সাতিশয বেশহ্বীকাব কবিষ।, প্রচিব অর্থসঞ্চয কবিযাছি। 
এক্ষণে, এ) বিশিযোগপত্র ঢাব, আমাৰ সঞ্চিত সমস্ত অর্শ পুরো ক্ত জল 

কষ্টনিবাবণেব নিমিন্ত, প্রদত্ত হইতেছে । খাহাদেব উপব এই বি।নয়েগ 

পত্রেব অন্তযাধা কানি হেব ভাব অগ্সিত হইল, তাহাদেব নিকট 
আমাব সবিনয় প্রার্থনা! এই, অবিলম্বে এক উত্তম জলপ্রণালা প্রস্তুত 

করাইয়। দিবেন । 
বিবেচনা কবিয়। দেখিলে, গয়, সবা শে, অতি প্রশংসনায় ব্যক্তি । 

তাহাব গ্তায়, প্রকৃত পবছুঃখকাতব ও যথার্থ পবোপকাবী মত্ত্য সচবাচৰ, 

নয়নগোচব হয় না। সকলে হদীয় দৃষ্টান্তেব অনুবত। হইয়! চলিলে, 
সংসাবে কেশেব লেশমাত্র থাকে না। 



৬২ আখ্যানমঞ্জরী-_দ্বিতীয় ভাগ 

নাতির গুরক্কর 
মুরোপের রাজাদের ও প্রধান লোকদিগের প্রথা এই, তাহারা বে 

গৃহে অবস্থিতি কবেন, সেই গুহের বহিগাগে অল্পবয়স্ক ভূত্যেরা উপবিষ্ট 

থাকে। আবশ্যক হইলে, তাহারা ঘণ্টা বাজান ; ঘণ্টাৰ শব্দ শুনিয়া, 
ভূত্যের! তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় । 

এক দিন, প্রাশিয়াব অবাশ্বব ফেঙবিক ঘন্টা বাজাইলেন; কিন্ত 

কোনও ভৃত্য উপস্থিত হইল না। তখন তিনি গৃহ হইতে বহির্গত 

হইলেন, এবং একমাত্র বালকভৃত্যকে নিদ্রিত দেখিয়া, তাহাকে জাগবিত 
করিবার নিমিত্ত, নিকটে গিয়া, তাহার জামার বগলিতে একখানি পত্র 

দেখিতে পাইলেন। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, তিশি এ পরত্রখানি হস্তে 
লইলেন ৷ পত্রখানি বালকেব জননীব লিখিত । বালক, বেতন পাইয়া, 

জননীর ব্যয়নির্বাহেব নিমিত্ত টাক! পাঠাইয়। দিয়াছিল। তিনি, টাকা 

পাইয়া পুত্রকে লিখিয়াছেন, বংস, তুমি যাহা! পাঠাইয়াছ, তাহ। পাইয়া 
আমি অতিশয় আহুলাদিত হইয়াছি। তুমি যথার্থ মাতৃভক্ত; আশীর্বাদ 

করিতেছি, জগদাশ্বব তোমাব মঙ্গল ককন । 

পত্র পড়িয়া, ফেডবিক অতিশয় আহলাদিত হইলেন; মাতৃভক্ত 

বালকেব প্রশ*সা কবিতে কবিতে, নিজ গৃহে প্রতিগমন পুরবক, একটি 
টাকার থলি বহিকৃত কবিলেন এবং সেই পত্রথানি ও এ টাকাব থলিটি 

বালকের বগলিতে নাখিয়া, নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া, ঘণ্টা বাজাইতে 
লাগিলেন । বালকেব নিদ্রা ভঙ্গ হইল । তখনও ঘণ্টাধ্বনি হইতে- 

ছিল ; তাহা! শুনিয়া, সে তংক্ষণাং রাজসমীপে উপস্থিত হইল । রাজ 

বলিলেন, তোমাব বিলক্ষণ নিদ্রা হইয়াছিল । বালক নিতান্ত ভীত হইল, 
কোনও উত্তব কবিতে পারিল না। এই সময়ে, সহসা তাহার হস্ত 

বগলিতে পতিত হইলে, তন্মধ্যে টাকার থলি দেখিয়া, অতিশয় বিশ্ময়াপন্ন 
হইল, এবং বিষ বদনে কাতর নয়নে, রাজার দিকে চাহিয়া রহিল । 
তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে প্রভূত বাম্পবারি বিনি্গত হইতে 
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লাগিল; ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, সে একটিও কথা বলিতে 
পারিল না। 

তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া, রাজা! জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, 
কি জন্য এত কাতর হইতেছ ও রোদন করিতে, বল। তখন বালক; 

জানু পাতিয়া, ভূতলে উপবিষ্ট হইল, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, অশ্রপূর্ণ 

লোচনে, কাতর-বচনে বলিল, মহারাজ, এই টাকার থলি কিরূপে আমার 

বগলিতে আসিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোনও ব্যক্তি, 
নিঃসন্দেহ আমার সর্বনাশের চেষ্টায় আছে; সেই আমার নিদ্রিত 
অবস্থায়, এই টাকার থলি বগলিতে রাখিয়া! গিয়াছে ; অবশেষে, আমি 
চুরি করিয়াছি বলিয়া, আমায় ধরাইয়া দিবে । এই বলিতে বলিতে, 
তাহার সর্বশরীর কাগিতে লাগিল । 

বালকের মাতৃভক্তির বিষয় অবগত হইয়া, রাজা প্রথমতঃ যত 
আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহার এই ভাব দেখিয়া, তদপেক্ষা 
অনেক অধিক আহলাদিত হইলেন; এবং বালকের উপর সাতিশয় প্রসন্ন 
হইয়া বলিলেন, অহে বালক, তুমি বগলিতে টাকার থলি দেখিয়া অত 
বিষয় ও কাতর হইতেছ কেন, কোন দুষ্ট লোক, তোমার সর্বনাশের 
অভিসন্ধিতে, তোমার বগলিতে এই টাকার থলি রাখিয়াছে, সেরূপ 
ভাবিয়! ভয় পাইবার প্রয়েজন নাই । দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের 
হিতার্থে, অনেক শুভকর কার্ধ করিয়া থাকেন। তাহার ইচ্ছাতেই এই 

টাকার থলি তোমার বগ্লিতে আসিয়াছে । তুমি তাহাকে ধন্যবাদ 

দাও। কোনও ছু লোক, ছৃষ্ট অভিপ্রায়ে এরূপ করিয়াছে, তুমি 
ক্ষণকালের জন্যও, সেরূপ ভাবিও না ও ভয় পাইও না । ইহা তোমার 
মাতৃভক্তির যংকিধ্ধৎ পুরস্কার । 

গ্রইরূপ বলিয়া, সেই ভয়বিহ্বল বালককে অভয়প্রদান করিয়া, বাজা 
বলিলেন, এই টাকাগুলি তুমি জননীর নিকট পাঠাইয়া দাও; এবং 
তাহাকে আমার নমক্কার জানাও ও লিখিয়া পাঠাও, আজ অবধি আমি 
তোমার ও তোমার জননীর সম্পুর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম | 
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দয়াতুতা ও গরোপকারিত। 
ফান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ মণেষ্কু অতিশয় দয়াশীল ও পরোপকারী, 

ছিলেন। তিনি, কাণবশতঃ, মাব্সাল্স্ প্রদেশে গিয়াছিলেন। তথায়, 

জলপথে পবিভ্রম। কবিবাব অভিলাষে, তি।ন, একখানি নৌকা ভাড়া 

করিয়া, তাহাতে আবোহণ কবিলেন । এই নৌকাব দাড়ি ও মাঝি অতি 

অল্পবয়ঙ্ক ; তাহাদেব সহিত কথোপকথন করিতে কবিতে, তিনি তাহাদের 

পরিচয় জিজ্ঞাসা কবিলে, তাহাবা বলিল, আমবা ছুই সহোদব, সেকবার 
কর্ম কবিয়া জীবিকা নিণাহ কবি; যে উপঙ্গন কবি, তাহাতে আমাদের 

স্বন্ছন্দে দিনপাত হয় ; আয়েব বুদ্ধি কবিবাব মানসে আমবা, অবসবকালে 

নাবিকেব কর্ন কবিয়া থাকি । 

এই কথা শুনিয়া, মণ্টেম্কু বলিলেন, আমার বোধ হইতেছে, 
তোমাদেব অর্থলোভ অতি প্রবল ; সেই লোভের বশীভূত হইয়া, তোমরা! 
এই ক্লেশকর নীচ কর্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তখন তাহারা বলিল, না্ 
মহাশয়, আমরা অর্থলোভে বশীভূত হইয়া, এই নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হই নাই। 

যে কারণ বশতঃ, আমাদিগকে এই নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, তাহা 
অবগত হইলে, আপনি আমাদিগকে অর্থলোডের বশীভূত ভাবিবেন না। 
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আমাদেব পিতা বিষ্কমান আছেন । তিনি একখানি জলযান কিনিয়া, 

নানাবিধ দ্রব্য লইয়া, বার্বরিদেশে বাণিজ্য রুবিতে গিয়াছিলেন। হূর্ভাগ্য 

বশতঃ প্রবল দস্তযুদল, আক্রমণ ও সংস্বহরণ পুর্ধক, ত্রিপোলী প্রদেশে 
লইয়া গিয়! ঠাহাকে দাসব্যবসায়ীদেব নিকট বিক্রীত কবিয়াছে। তিনি 
তথা হইতে আগ্যোপাস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়। বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি 

আমায় কিনিয়াছেন তিনি নিতান্ত অভদ্র ও নির্দয় নহেন ; আমার পক্ষে 

বিলক্ষণ সদয় ব্যবহাব কবিয়া থাকেন, এবং টাকা পাইলে, আমায় 

ছাডিয়া দিতে সম্মত আছেন । কিন্তু, তিনি এত অধিক টাকা চাহিতেছেন 
যে, কোনও কালে, আমি এ টাকাব সংগ্রহ কৰিতে পাবিব, তাহাব কিছু- 

মাত্র সম্ভাবনা নাই ; স্ৃতবাং আব আমাব দেশে যাইবাব আশা নাই। 
অতএব, তোমবা, আমায় আব দেখিতে পাইবে, সে আশা করিও না। 

এই কথা বলিতে বলিতে, তাহাদেব ছুই সহোদবেব শোকানল 

প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তদীয় নয়ন হইতে অবিশ্বান্ত অশ্রুধাবা বিনি:স্যত 
হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পবে, শোকসংববণ কবিয়!, তাহাবা বলিল, 

মহাশয়, আমাদেব পিতা অ'তিশয় পুল্রবংসল; তাহাব অদর্শনে আমবা 

জীবন্মত হইয়া আছি। যত টাকা দিলে তি'ন দাসহংমুক্ত হইতে পাবেন, 
আমবা, সেই টাকাব সংগ্রহে নিমিত্ত, প্রাণপণে যত্র ও চেষ্টা করিব, এই 
প্রতিজ্ঞা কবিয়াছি। অন্ত উপায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে, এই 
নীচ বৃত্তি অবলম্বন কবিয়াছি। আমবা যে তাহাকে দাসত্বমুক্ত করিতে 

পাবিব, আমাদেব সে আশা নাই; কিন্ত তদর্থে, যথোচিত চেষ্টা না 
কবিয়াও, ক্ষান্ত থাকিতে পাবিতেছি না । 

তাহাদেব কথা শুনিয়া ও পিতৃভক্তি দেখিয়া, মণ্টেস্কু প্রসন্ন বদনে 
বলিলেন, দেখ, প্রথমত তোমাদিগকে অর্থলোভী স্থিব করিয়াছিলাম ; 

কিন্তু এক্ষণে, কি কারণে তোমবা এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ, তাহার 
সবিশেষ অবগত হইয়া, যংপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম ; তোমরা 

যথার্থ সুসন্তান ; অচিরে তোমাদের মনস্কাম পুর্ণ হইবে । এই বলিয়া 
বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া) তিনি প্রস্থান করিলেন । 

৫ 



৬৬ 'কাধ্যানম্জরী-_ছ্বিতীয় ভাগ 

কতিপয় মাস অতীত হইল। এক দিন তাহারা দুই সহোদরে 

দোকানে ক? করিতেছে এমন সময়ে তাহাদের পিতা তথায় উপস্থিত 

হইলেন। তাহাকে নয়নগোচর করিয়া, তাহারা বিশ্বয়াপন্ন হইল ; এবং 

আহলাদে গদগদ হইয়া, 'অশ্রপাত করিতে লাগিল। তাহাদের পিতা 

মনে করিয়াছিলেন, ' পুরা টাকা পাঠাইয়।ছিল, তাহাতেই তিনি 

দাসতমুক্ত হইয়াছেন 1*: তিনি, তাহাদের মুখচুম্বন করিয়া, আশীবাদ 

করিলেন; এবং জিজ্জাসিলেন, তোমব। এত টাক। কোথায় পাইলে ? 
আমার আশঙ্কা হইতেছে, কোনও অগ্ায় উপায় অবলম্বন পক; এই 

টাকার সংগ্রহ করিয়াণ তাহার! শুনিয়! 1বম্ময়াপন্ন হইয়। বলিল, না 
মহাশয়, আপনি ওরূপ আশগ্কা করিতেছেন কেন; আমরা আপনকার 

দাসত্বমোচনের জগ্য, টাকা পাঠাই নাই; বলিতে কি, আমরা এ বিষয়ের 

বিন্দুবিসর্গও জানি না । 

এই কথা শুনিয়া, তাহাদের পিত। সাতিশয় বিশ্ময়াপন্ন হইলেন, এবং 

বলিলেন, তাবে এ টাকা! কে দিল্স। আমার প্রত, টাকা পাইয়া, আমায় 

নিষ্কৃতি দিয়াছেন; তাহা আম অবধারিত জানি। টাকাও অনেক; 

এত টাকা কোথা হইতে আসিল, তাহা! আমিও জানিলাম না, তোমরাও 

জানিলে না, এ বড় আশ্চর্ণের বিষয় । ফলত, তিন জনেই বিন্ময়াপন্ন 

হইয়। ভাবিতে লাগিলেন। কিয়-ক্ষ পরে, তাহারা ছুই সহোদরে 

বলিল, মহাশয়, আমরা এতক্ষণ বুঝিতে পারিয়াষ্টি; এ আর কাহারও 

কর্ম শহে। কিছু দিন পুবে, এক সদাশয় দয়ালু মহাশয়, আমাদের 

নৌকায় চড়িয়া, বথাপ্রসঙ্গে আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। 

তিনি অতিশয় দয়।শীল : প্রস্থানকালে আমাদিগকে যথেই পুরস্কার দিয়া- 

ছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, অচিরে তোমাদের মনম্কাম পূর্ণ হইবে। 
তিনিই আমাদের দুঃখে ছুঃখিত হইয়া, দয়া করিয়া, আমাদের মনস্কাম 
পূর্ণ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ফল", তাহাদের এই অন্তুমান 

অমূলক নহে। মন্টেম্ুর দয়াতেই, তাহাদের পিতা দাসববমুক্ত হইয়াছেন। 
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অন্তত আাতিথেয়ত। 
আরবদেশে সলিমন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন । তিনি অতি প্রসিদ্ধ 

সন্তান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পুক্র ইব্রাহিম প্রাণদণ্ডের উপক্রম 
দেখিয়া, প্রচ্ছন্ন বেশে পলাইয়া, কুফা নগরে উপস্থিত হইলেন; ধাহার 
উপর বিখ্বাস করিতে পাবেন, এপ কোনও আত্মায় বা পরিচিত ব্যক্তি 
তথায় না থাকাতে, এক বড় মানুষের বাটীর বহিদ্বীরে বসিয়া রহিলেন। 
কিয়ংক্ষণ পবে, গুহন্বামা কতিপয় ভূত্য সমভিব্য।হাবে, উপস্থিত হইলেন, 

এব" অশ্ব হইতে অবতার্ণ হইয়া ইত্রাহিমকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি 
জন্য এখানে বসিয়া আছ ? ইব্রাহিম বলিলেন, আমি এক অতি হতভাগ্য 

বিপন্গ্রস্ত ব্যক্তি; আপনকার শবণাগত হইয়! আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। 

আরবদিগেব রাঁতি এই, কেহ বিপদ্গ্রস্ত হইয়! প্রার্থনা করিলে, 

তাহারা তাহাকে আশ্রয় দেন; তাহার পরিচয় গ্রহণ বা! তাহার চরিত্র 
বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করেন না; এবং যাহাকে আশ্রয় দেন, সে 

ব্যক্তি, আশ্রয়দানেব পর বিষম শক্র ও যার পর নাই অনিষ্টকারী বলিয়া 
পরিজ্ঞাত হইলেও, তাহার অনিই সাধনে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েন না। 

তদনুসারে, গৃহস্থ মী ইব্রাহিমের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র বলিলেন, জগদাশ্বর 

তোমায় রক্ষা করুন; তোমার কোনও আশঙ্কা নাই; তুমি আমার 
আলয়ে, যতদিন ইচ্ছা স্বস্ছন্দে অবস্থিতি কর। এই বলিয়৷ তিনি 

তাহাকে আশ্রয় প্রধান করিলেন। ইব্রাহিম, তদীয় আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ 
পৃধক নিরুদ্েগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল। ইব্রাহিম দেখিলেন, গৃহস্বামী 
প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অশ্বারোহণে গৃহ 
হইতে বহির্গত হন। তিনি, কেতৃহলের বশবর্তী হইয়া, একদিন 
গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি প্রতিদিন এরূপ সজ্জায় কোথাক্ঈ' 

যান। তিনি বলিলেন, সলিমনের পুত্র ইব্রাহিম নামে এক ব্যক্তি আমার 
পিতার প্রাণবধ করিয়াছে  শুনিয়াছি, এ ছুরাত্মা, এই নগরের কোনিও 



৬৮ আখ্যানমঞ্জরী- তীয় ভাগ 

স্থানে লুকাইয়৷ আছে; বৈরনির্ধাতনের অভিপ্রায়ে, তাহার অনুসন্ধান 
করিতে যাই। 

ইব্রাহিম কিছুদিন পূর্বে, এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছিলেন কিন্ত 
এ ব্যক্তি এই গৃহম্বামীর পিতা, তাহা জানিতেন না; এক্ষণে, গৃহস্বামীর 

বাক্য শুনিয়া জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়া, তিনি বলিলেন, মহাশয়, 
আমি বুঝিতে পারিলাম, জগদীশ্বর আপনকাব বেবনির্ধাতনবাসন! 
অনায়াসে পুর্ণ করিবাব অভিপ্রায়েই আমায় এ স্থানে আনিয়াছেন। 
আমি আপনকাব পিতার প্রাণহন্তা ; আমাৰ প্রাণবধ করিয়া, আপনি 
বৈরনির্ধাতনবাসনা পূর্ণ ককন। 

এই কথা শুনিয়া গহস্বামী বলিলেন, বোধ করি, ক্রমাগত যন্ত্ণাভোগ 

করিয়া, আপনকাৰ আঁব বাঁচিবাব ইচ্ছা নাই; এজন্তই, আপনি এবপ 

প্রস্তাব কবিতেছেন । কিন্তু, অকাবণে এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিব, 

আমি সেব্প নবাধম নহি । ইব্রাহিম বলিলেন, আমি আপনকার নিকট 

প্রবঞ্চনাবক্য বলিতেছি না ; এই বলিয়া, যেবপে যেস্থানে যে অবস্থায়, 
গৃহম্বামীব পিতাব প্রাণব কবিয়াছিলেন, তংসমুদয়েব সবিশেষ নিদেশ 
কবিলেন । 

পিতবধবৃত্তান্ত কর্ণগোচব হইবামাত্র, গহম্থামীব কোপানল প্রজ্বলিত 
হইয়া উঠিল। তাহাব সাশবাব কাপিতে লাগিল; ছুই চক্ষু বক্তবর্ণ 
হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষ7 পবে, তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে 
লাগিলেন ; অনম্থব, ইব্রাহিমেব দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া! বলিলেন, অহে 
বৈদেশিক, তুমি যে অপবাধ কবিয়াছ, তজ্জন্ত এই দণ্ডে তোমার প্রাণবধ 
করা উচিত । কিন্ত তোমায় বিপদগ্রস্ত জানিয়া, আপন আলয়ে আশ্রয় 
দিয়াছি ও অভয়দান করিয়াছি । এমন স্থলে আমি তোমার প্রাণবধ 
করিয়া, অধর্গ্রস্ত হইতে পারিব না। আমি, তোমায় পাথেয়স্বরূপ, 
একশত স্ব্ণমুদ্রা দিতেছি ; উহা! লইয়া অবিলম্বে আমার আলয় হইতে 
পলায়ন কব। অতঃপর একপ সাবধান হইয়া চলিবে, যেন আর কখনও 
তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাংকার না ঘটে; সাক্ষাৎকার ঘটিলেই, 
আমার হস্তে তোমার মৃত্যু অবধারিত জানিবে। এইরূপ বলিয়া, 
একশত ক্ুণমুদ্র দিয়া, তিনি ইব্রাহিমকে বিদায় দিলেন। 
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দয় ৫ গদ্িবেচনা 
বিপক্ষেবা, কুপবামর্শ দিয়া, সাম্রাজ্যে কতিপয় দূববতা প্রদেশে, 

প্রজার্দিগকে বাজবিদ্রোহে অভ্যুথিত কবিয়াছে; এই সংবাদ পাইয়া, 
চীনের সম্রাট সাতিশয় কুপিত হইলেন, এবং স্বীয় অমাত্যবর্গকে বলিলেন, 
তোমবা আমাব সমভিব্যাহাবে আইস, আমি প্রতিজ্ঞা কবিতেছি, 

অবিলম্বে বিপক্ষদলেব সমূলে উচ্ছেদ কবিব। এই বলিয়া, তিনি, 

বিদ্বোহীদেব দণ্তবিধানার্থ, প্রস্থান কবিলেন । 

সমাট প্রবল ?সঠ সহিত, সন্নিহিত হইবামাত্র বিদ্রোহীবা, তাহার 

শবণাগত হইয়া, নিতান্ত বিনীত ও একান্ত কাতবভাবে ক্ষমাপ্রার্থন৷ 

কবিল। তিনি ক্ষমা ও অভয দান কণবষ1, তাহাদেব সহিত সাতিশয় 

সদয় ব্যবহাব কবিতে লাগিলেন । সকলেই ভাবিয়াছিলেন, সম্রাট 

তাহাদেব €ক্তব দণ্ডবিধান কবিবেন: কিন্তু এক্ষণে তাহার তাদৃশ 

বাবহাব দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন । প্রধান অমাত্য, সম্াটেব 

সুখবতী হইয়া বলিলেন, মহাবাজ, আপনি পূর্বে স্পষ্টবাক্যে প্রতিজ্ঞা 
কবিয়াছিলেন, বিপক্ষরদলেব সমূলে উদ্ছেদ ককিবেন , কিন্তু এক্ষণে, ক্ষমা 
ও অভয় দান কবিযা, তাহাদেব সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহাব 

কবিতেছেন । এই কি আপনকাব প্রতিজ্ঞাপালন ? 

প্রধান অমাত্যেব কথা শুনিয়া, সম্রাট সহাস্ত বদনে বলিলেন, ইহা 
যথাথ বটে, আমি প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলাম, বিপক্ষদলেব সমূলে উদ্ছেদ 
কবিব | কিন্ব, আমি উপস্থিত হইবামাত্র, যখন উহাবা আমাৰ শবণাগত 

হইল, এবং বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থ না! কবিল, তখন উহাবা আব আমাব 
বিপক্ষ নহে । বিবেচনা কবিয়া দেখ, এক্ষণে উহারা আমার সহিত 

যেবপ ভদ্র ব্যবহার কবিতেছে, তাহাতে উহাবা' আমাব বন্ধু হইয়াছে। 
এমন স্থলে, উহাদিগকে বিপক্ষ ভাবিয়া, উহাদের প্রাণবধ প্রভৃতি উৎকট 
দণ্ডবিধান করা, কদাচ উচিত হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া, , 
সম্নিহিত সমস্ত লোক মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং সম্রাটের দয়া, 

সৌজন্য ও সছিবেচনার সাতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
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সোজন্য ৫ শিষ্টাচারের ফন্ত 
নাসিডোনিয়ার অধীশ্বর ফিলিপ অতি পরাক্রাস্ত রাজা ছিলেন । 

আর্গাইল্নিবাসী আর্কেডিয়স্ নামে এক ব্ক্তি সর্বদা তাহার অতিশয় 
মিন্দা করিত। একদা আর্কেডিয়স্ ঘটনাক্রমে, ফিলিপেব অধিকারে 
প্রবেশ করাতে, রাজপুরুষেরা, তাহাকে নিরুব্ধ করিয়া, রাজসমীপে 
উপস্থিত করিলেন, এবং বলিলেন, মহারাজ, এই ছুরাত্মা, সতত, 
আপনকার কুংসাকীর্তন করে? এক্ষণে ঘটনাক্রমে আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে । আমাদের প্রার্থনা এই, এ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, 

তাহার সমুচিত দণগ্ডবিধান করুন; এবং, অতঃপর, যাহাতে আর 
আপনকার নিন্দা করিতে না পাবে, তাহারও যথোপযুক্ত উপায় বিধান 
করুন । 

রাজপুরুষদিগের প্রার্থনা ও উপদেশ শুনিয়া, ফিলিপ বলিলেন, 
তোমরা যে উপদেশ দিতেছ, তদনুযায়ী কায করা, সর্বতোভাবে উচিত ও 

আবশ্তক । এই রাজবাক্য শুনিয়া, সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেই মনে কবিয়া- 
ছিলেন, রাজা তাহাদের কারাগারে রুদ্ধ করিবেন, এবং অবশেষে, তাহার 
প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেন । কিন্তু, তিনি তাহাকে নিকটে আনাইয়া, 
যথেষ্ট সমাদরপূর্বক, আপন সম্মুখে বসাইলেন, এবং তাহার নিজের ও 
পরিবারবর্গের কুশল জিজ্ঞাস! করিয়া, বন্ধুভাবে কিয়ংক্ষণ, কথোপকথন 

করিলেন । এইবপে, যথোচিত শিষ্টাচার ও শিষ্টালাপের পর, বহুমূল্য 
উপহার দিয়া, তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন । 

আর্কেডিয়স্ ভাবিয়াছিলেন, ফিলিপ তাহার প্রথমতঃ যথোচিত 

শাস্তি ও অবশেষে প্রাণদণ্ড করিবেন, কিন্তু তাহার ব্যবহার দেখিয়া, 

মোহিত ও চমংকৃত হইয়া, আস্তরিক ভক্তিসহকারে তাহার প্রশংসাকীর্তন 
করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সন্গিহিত রাজপুরুষের৷ বলিলেন, 

মহারাজ, ওরূপ হুরাচারের সহিত, এরূপ ব্যবহার করা, আমাদের 

বিবেচনায় ভাল হয় নাই; ইহাতে উহার আরও আম্পর্যা বাড়িনে- 
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এবং মনে করিবে, আপনি উহার তোধামোদ করিলেন। ফিলিপ শুনিয়া, 

ঈষং হান্য করিয়।, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন । 

কিছু দিন পরে, চারি দিক্ হইতে, সংবাদ আসিতে লাগিঙ্স, 
আর্কেডিয়স্, এত কাল, বাজার বিষম শত্রু ছিল; এক্ষণে, তাহার, যার 

পব নাই, হিইতষী হইয়াছে; সত্রি, সর্ধধিক লোকেব নিকট, সে রাজার 
গুণানুবাদ ও প্রশংসাকীর্তন করে, এবং আস্তুরিক, ভক্তি সহকারে, রাজার 

উন্লেখ কবিয়। মুক্ত কে বলিতে থাকে, মাসিডনের অবীশ্বর ফিলিপের 
তুলা অমায়িক, নিবহঙ্কাব, উন্নতচিন্ত, উদ্ারচরিত পুকষ, কন্মিন্ কালেও, 
কাহারও নয়নগোচর হইয়ছে, আমার এক্সপ বোধ হয় না। আমি ষেঃ 

সবিশেষ না জানিয়া, এত কাল, তাহার কুৎসাকীর্তন করিয়াছিলাম, তাহা 

নিতান্ত নির্বোধ ও যার পর নাই অভদ্রেব কার্ধ হইয়াছে। এই সকল 

কথা শুনিয়া, ফিলিপ পার্বর্তী বাজপুরুষবর্গের দিকে দৃষ্টিসধ্চারণ পূর্বক, 
সহান্ত বদনে বলিলেন, এখন বল দেখি, আমি তোমাদের অপেক্ষা 

নিপুণতর চিকিৎসক কি না? 

দয় 9 সদ্ধিবেচনা 
ইসলগুদেশেব প্রসিঙ্ক কবি শেন্ঞোন কোনও স্থানে যাইতেছিলেন। 

পথের ছুই পার্থে জদ্দ; এন্সপ স্থানে উপস্থিত হইলে, সহসা এক ব্যক্তি, 
জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, তাহাব সমুখে পিস্তল ধরিয়া বলিল, 
আপনকার সঙ্গে যে টাক। আছে, আমায় দেন; নতুবা এখনই গুলি 
করিয়া, আপনকার প্রাণসংহার করিব । শেন্ষ্টোন, চকিত হইয়া, এক 

দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়! রহিলেন । তখন সে বলিল, আপনি আমার 
মত দরিদ্র নহেন; টাকার জগত এত ভাবিতেছেন কেন? বদি প্রাণ 
বাচাইবার ইস্ছা থাকে, টাক। দেন, বিলম্ব করিবেন না। শেন্ষ্টোন, 
টাকা বহিষ্কৃত করিয়া, তাহাকে বলিলেন, ওরে হতভাগ্য, এই টাকা লও ॥ 
এবং যত শ্রীঘ্র পার, পলায়ন কর। সে ব্যক্তি টাকা লইয়া, পিস্তালটি 
ছলে ফেলিয়! দিল, এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। 
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শেনঠোনের সঞ্চে একটি অর বয়ঙ্ক পরিচারক ছিল । তিনি তাহাকে 

বলিলেন, তুমি অপরিজ্ঞাত রূপে, এ লোকটির পশ্চাৎ পশ্চাং যাও; 
এবং ও কোন্ স্থানে থাকে, তাহা! দেখিয়া! আইস। পরিচারক, ছুই 

ঘণ্টার মধ্যে, প্রভৃর নিকটে প্রত্যাগমন কবিল, এব; বলিল, ও বান্তি 
হেল্স্ওয়েলে থাকে । আমি তাহাব বাটীব দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়।। 
কপাটস্থিত ছিদ্র দ্বারা, দেখিতে পাইল।ম, সে টাকার থনিট তাহার স্ত্রীর 
সুখে ফেলয়। দিল, এব! বলিল, আমি ইহকালে ও পবকালের 

জঙ্গাঞজলি দিয়।, এই টাক! আ।নয়া।ই, লও ; তংপবে, ছুট পুত্রকে ক্রোডে 
লইয়া, তাহাদিগকে বলিল, তোমাদের প্রাণবক্ষার্থে আমি আপনার 

সর্বনাশ করিলাম । এই বলিয়া, নিতান্ত শোকাকুল হইয়া, সেব্যক্তি 

রোদন করিতে লাগিলেন । 

এই কথা শুনিয়া, শেষ্টোন সে ব্যক্তিব শ্বভ।ব, চবিত্র ও অবশ্থার 
বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এব' জাশিতে পারিলেন, সে মজুবা 

করিয়। দিনপাত কবে; অবস্থা শিতান্ মন্দ; পবিবাব অনেকগুলি : 

কিন্ত, পরিশ্রমী ও সংহভাব বলিয়া, সকলেব নিকট পরিচিত। এই 

সমস্ত অবগত হইয়া, শেন্য়োন বিবেচন। কবিলেন, ইহাব স্বভাব ও 

চরি:এব যেৰপ পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে এ অপকা করিবার লোক 

নহে । নিতান্ত নিরুপায় হইয়ই, ইহাকে দক্থযনৃত্তি অবলম্বন করিতে 

হইয়ছ্ছে, যাহাতে ইহার পরিবাবেব ভবণপোষ। সম্পন্ন হইতে পারে, 

এন্প উপায় কবিয়। দিলে, ইহাকে দুশ্চবিত্র হইতে হয় না। অতএব, 
তাহার একট! ব্যবস্থ। কর। আবশ্যক । 

এই স্থির করিয়, তিন অবিলম্বে, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন । 
তাহাকে দেখিবামাত্র সে বিষ বদনে, উহার চরণে নিপতিত হইল, 

এবং অশ্রপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে, ক্ষম! প্রার্থনা করিতে লাগিল । 
তদীয় ঈনশ ভাব দর্শনে, শেন্টোনের অন্তঃকরণে অতিশয় দয়! উপস্থিত 
হইল । তখন তিনি, তাহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অশেষ প্রকারে, 
তাহার সান্ত্বনা করিলেন ; আশ্বাসপ্রদান পুধক, তাহারে সমভিব্যাহারে 



আখ্যানমঞ্জরী- ছিতীয় ভাগ ৭৩ 

লইয়া, আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং যাহাতে সে 
অনায়াসে পবিবাবেব ভবণপোষণ সম্পন্ন কবিতে পাবে, একপ এক কর্মে 

নিযুক্ত করিয়৷ দিলেন । তদবধি, আব কখনও, সে দস্থ্যবৃত্তি বাঁ অগন্যবিধ 
কোনও ছুবর্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। 

দয়াঃ সৌজন্য ৫ কৃচন্ঞচ। 

জোসেফ নামে এক কাক বি, বাব্বেছো নগবে, বাস করিতেন । 

তাহাব কিছু অর্ধসংস্থানণ ও সামাযবপ একট দোকান ছিল। এ 

দোকানে ক্রয়-বিক্রয় দ্বাবা, তিনি যাহা পাইতেন, তাহাতে তাহার 

স্বস্থন্দে জীবিকানির্বাহ হইত । জোসেফ অতি সঙ্জন, ধর্মশীল ও 

পবোপকাবী ছিলেশ । সেই নগবে অনেক দোকান ছিল ; কিন্ত তাহাব 

দোকান সর্বক্ষ। খবিদদাবগণে পবিপূর্ণ থাকিত * যদ্দি কেহ কোনও দ্রব্য 
খুঁজিয়া না পাইত, জোসেফ পবিশ্রম ও অন্বসন্ধান কবিয়া, সে দ্রেব্যেৰ 

যোগাড কবিষা দিতেন । বস্ততঃ, সন্চবিত্র ও পবোপকাবী বলিয়া, 
তিনি সাঁবিধ লোকেব নিকট, সাতিশয় আদবণীয ও মাননীয় ছিলেন । 

১৮৮৫ খুঃ অন্দে আগন লাগিযা, ৭ নগবেব অধিকাংশ ভনম্মসাৎ 

হইয়া যায়, এব, অনেক অধিবাসী সাস্বান্ত হয । জোসেফ যে অংশে 

বাস কবিতেন, কেবল ণ অশে কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই । যাহাদেব 

সর্বস্বান্ত হইয়াছিল, জোসেফ যথাশক্তি, তাহাদেব সাহায্য কবিতে 
লাগিলেন । তিনি প্রথম অবস্থ/য় কোনও পবিবাবেব নিকট উপকৃত 

হইয়াছিলেন। এ ্রাবিবাবেবও এক ব্যক্তিব, এই উপলক্ষে, সর্বস্বান্ত 
ঘটে। এব্যক্ত বিলক্ষ1 সঙ্গতিপন্ন ছিলেন , কিন্তু সাতিশয় দানশীলতা 

দ্বারা, অ মন্দাহেব পুরে, নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়েন; পবে যে কিছু 
অবশিষ্ট ছিল, এই অগ্নিদাহে, সে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। ইহাব দুরবস্থা 
দর্শনে, জোসেফেব অন্ত্কবণে নিরতিশয় দয়ার সঞ্চার হইল। ইনি 
অতিশয় দানশীল ও পবোপকাবী ছিলেন, এবং ইনি যে পরিবারের লোক, 

জাসেফ,. এক সময়ে, এ পরিবারের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিজেন, 
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এই ছুই কারণে, ঈনশ ছুঃসময়ে ইহাব আনুকল্য কবিবাব নিমিত্ত 
জোসেফেব নিতান্ত ইচ্ছা হইল । 

কিছু দিন পূঢে, এই ব্যক্তি খত লিখিযা দিযা, জোসেফেব নিকট 
হইতে, ৬০০ ছয শত টাকা, ধাব লইযাছিলেন। জোসেফ ভাবিলেন, 
এ ব্যক্তিব সবন্গান্ত হইযাছে , তাহাব উপব আবাব খণদায় , কিৰূপে 

এ খণেব পবিশোধ কবিবেন এই ছুর্ভাবনায়, ইহাকে অতিশয় অসুখে 
কালযাপন কবিতে হইবে । এ অবস্থায় খণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, 

ইনি অনেক অ শে নিশ্চিন্ত হইতে পাবিবেন। অতএব, অগ্ভই আমি 

ইহাকে খণ হইতে মুক্ত কবিব। এন্সপ কৰিলে, আনম এই পবিবাবেৰ 
নিকট যে উপকাব প্রাপু হইযাছি, কিং অ শে, তজ্জন্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন 
কব] হইবে | 

এই স্থিব কবিযা, জোসেফ. এ ব্যক্তিব নিকটে উপস্থিত হইলেন, 
এবং যথোচিত বিনয ও সন্মান সহকাবে, সম্ভাষণ কবিয়া, বলিলেন, 

মহাশয়, এই অগ্নিদাহে আপনকাব যে ভযানক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা 
দেখিয়া, আমাৰ অন্তঃকবণে যংপবোনাস্তি ছুখ উপস্থিত হইয়াছে ; এব+ 

এক সময়ে আমি আপনকাব পবিবাবেব নিকট যে উপকাব প্রাপ্ত 

হইয়াছি, তাহাও আমাব অন্তঃকবণে সর্ক্ষণ জাগৰক বহিয়াছে। আব 

আমি স্পষ্ট বুঝিতে পাবিতেছি, আপনকাব যে খণ আছে, কি বপে 

তাহাব পবিশোধ কবিবেন, এই হুর্ভাবনায, অত্যন্ত অস্থুখে আপনাকে 
কালযাপন কবিতে হইবে ' আমাব নিকটে আপনকাব যে খন আছে, 

সে জন্য আব আপনকাব চিগ্তিত হইবাব প্রযোজন নাই । আমি, 

আহলাদিত চিত্তে, আপনাকে খণমুক্ত কবিতেছি। বিপদাপন্ন ব্যক্তির 

সাহাযা কবা মন্ত্রন্মাত্রেব অবশ্যকর্তব্য , বিশেষতঃ আমি আপনাদের 

নিকট যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি; তজ্জন্, কাখ দ্বাবা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন 

কবা, আমাব পক্ষে সর্তোভাবে উচিত ও আবশ্যক । আমি আপনকার 
এ অবস্থায়, কিঞিৎ অংশেও যে, সাহায্য কবিতে পারিলাম, ও কৃতজ্ঞতা” 

প্রদর্শনের অবসর পাইলাম, তাহাই আমি প্রচুর লাভ মনে করিতেছি। 
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আপনকার নিরুট হইতে প্রাপ্য টাক! পাইলে, আমি যত আহলাদিত 

হইতাম, আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া, আমি তদপেক্ষা সহত্রগ্ুনে অধিক 
আহলাদিত হইলাম । এক্ষণে, আপনকাব নিকট, বিনয়বচনে আমার 

প্রার্থনা এই, আম। দ্বারা সম্পন্ন হইতে পাবে, যদি কখনও আপনকাৰ 

একপ কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হয়, অন্রগ্র্পূর্বক জানাইলে, আমি 
চবিতার্থ হইব | 

এইবপ বলিয়া, জোসেফ তাহাব লিখিত খতখানি সন্িহিত জ্বলন্ত 

অনলে নিক্ষিপ্ত কবিলেন । জোসেফেব দয। ও সৌজযঢ দর্শনে চমৎকৃত 

হইয়া, তিনি তাহাকে ধঙ্গবাদ কবিতে লাগিলেন । 

কিয়ৎ দিন পবে, এই ব্যক্তি, অল্প বেতনে, কোনও কনে নিযুক্ত 

হইলেন, এবং তাহাতেই কোনও বূপে, দিনপাত কবিতে লাগিলেন । 

সচ্ছল অবস্থায়, তিনি অনেকেব আন্ুকল্য কবিতেন, এব আত্মীয়-্ষজন 

প্রভৃতিকে মধ্যে মধ্যে আহাব কবাইতেন । আয়েব খাতা বশতঃ এক্ষণে 

সেবপে চলা তাহাব ক্ষমতাব বহিভূতি; কিন্তু এন্সপ কবিতে না পাবিলে, 
তাহার অস্ুখেব সীমা থাকিত না । আত্মীয়েবা, অথবা অঠবিধ লোকে, 

তাহার আলয়ে আহাব কবিবাব অভিপ্রায় প্রকাশ কবিলে, তিনি 

অন্বীকাব কবিতে পাবিতেন না; তীহাবা উপস্থিত হইলে, তদীয় ভৃত্য, 

জোসেফের নিকটে গিয়া, এই বৃত্তান্ত জানাইত। জোসেফ তংক্ষণাৎ 

আবশ্যক আহাবসামগ্রী পাঠাইয়৷ দিতেন । এইন্সপ, তাহাব যখন যাহা 

আবশ্যক হইত, জোসেফ আচ্লাদিতচিত্তে, তাহাব সমাধান করিয়। 
দিতেন । 

অগ্নাগ্নকতা 9 উদারচিত্তা 

হলগিন্ নগরে, বশিয়া রাজ্যের এক দল অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত। 
এ সৈন্দলের বার্ নামক অধ্যক্ষ, সাতিশয় কার্ধদক্ষ ও অসাধারণ 

ক্ষমৃতাপন্ন বলিয়া, বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু, তিনি, 

কোন্ দেশে, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা! কেহই জানিত নাঁ। 



৭৬ আখ্যানমঞ্জরী-দ্বিতীয় ভাগ 

লুসম্ নামক নগরে অবস্থিতিকালে, তিনি যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, 
তাহাতে ব্যক্তিমাত্রেই চমতকৃত ও আহলাদিত হইয়াছিলেন। 

এক দিন সৈন্যসংক্রান্ত কর্মচারিগণ ও আর কতকগুলি ভদ্র লোক, 

তদীয় আলয়ে আহার করিবার নিমিত্ত, নিমন্ত্িত হইয়াছিলেন। এ 
নগরে এক ব্যক্তি সামান্থ ব'বসায় অবলম্বন পূর্বক কথঞ্চিৎ জীবিকানির্বাহ 
করিতেন । সেনাপতি বাব, এক সহকারী কর্ণচাবী দ্বাবা, এ ব্যক্তিকে 

বলিয়! পাঠাইলেন, আজ অগুক সময়ে আপনি সন্্ীক, আমাব আবাসে 

আসিবেন। 

সেনাপতি কি জগ আহ্বান কবিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া 

তিনি অতিশয় ভয় পাইলেন । তাহাব আদেশ লভ্ঘিত হওয়া উচিত 

নহে, এই বিবেচনায়, তিনি সন্রাক, তর্দায় আলয়ে উপস্থিত হইলে, 

সেনাপতির স মুখে নীত হইলেন । সেনাপতি, ইাহাদেব দিকে দৃষ্টিসধ্চাবণ 
করিয়া, বুনিতে পাবিলেন, তাহাবা অতিশয় ভয় পাইয়াছেন। তখন 

তিনি সাদর সম্ভাষণ পূর্ণক অভয়দান কবিয়া বলিলেন, আমি, কোনও ছু 
অভিপ্রায়ে, আপনাদের আহ্বান কবি নাই। আমি কোনও প্রকাবে 

অত্যাচাব বা অসন্গনহাব কাবব, আপনাবা ক্ষণকালেব জন্তও, সে 

আশঙ্কা করিবেন না; আপনাদেব সহিত বিশিষ্টবপ আলাপ করা আমার 

একমাত্র উদ্দেশ্য । অগ্ভ আম আপনাদিগকে আহার করাইব | 

আপনাবা, নিয় ও নিকদেগ হইয়া, উপবেশন ককন | এই বলিয়া, 

তিনি তাহাদিগকে আপন সমীপে উপবেশিত করিলেন, এবং নিরতিশয় 

সদয়ভাবেঃ তাহাদের সহিত নানা! বিষয়ে, কথোপকথন করিতে লাগিলেন । 

আহাবের সময় উপাস্থত হহল । সেনাপতি তাহাদিগকে আপনার 

নিকট বসাইলেন; সাতিশয় যত্ন ও আদর পূর্বক, আহার করাইলেন 

এবং তাহাদের পরিবারসংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন । সে 

ব্যক্তি বলিলেন, আমার পিতী, সামান্ত ব্/বসায় দ্বারা, জীবিকানিবাহ 

করিতেন; আমি তাহার জ্যেঠ সন্তান ; আমার দুইটি সহোদর ও একটি 
ভগিনী আছেন। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ছুই ভিন্ন আপনকার 
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কি আর সহোদর নাই? তিন বলিলেন, না মহাশয়, এক্ষণে, আমার 
আর সহোদর নাই । আমার আর একটি সহোদর ছিলেন বটে ; কিন্তু 

তিনি সৈনিক দলে প্রবিই হইবার নিমিত্ত, অত অন্ন বয়সে, বাগী হইতে 
প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি অগ্ভাপি জীবিত আছেন কি না, বলিতে 

পারি না; কারণ, তদবধি আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই 

অত্যুচ্পপদারূ? সেনাপ:ত্কে, এক সামা? দোকাণদারের সহিত, 
সাতিশয় সদয় ভাবে, কথোপকথনে আ।বই দে'খয়।, তাহ।র অধীন সৈন্- 

সংক্রান্ত ক।চাবীরা চমংকৃত হই.লন | সেনাপ উ, তাহাদের ভাব বুঝতে 
পারিয়া, বলিলেন, হে ভ্রাতগ ॥ বর্ন। শু তে পাই, আমি কোন্ দেশে, 

কোন্ বংশে জনগ্রহ। ক'রয়াছ, এ বিষয়ে তোমর' সতত অনুসন্ধান 

ক'রয়। থাক; কি্ধু এ পান্ত কৃতকা। হইতে পার নাই । এজণ৭, আজ 

আমি তোমা দগকে জানাই ছ, এই শগৰ অ।মার জম়ন্থান, ইনি আমার 

জ্যেঠ? সহোদর । এই কথ] শু.নয়।, সকলে ।বশেব 5; তাহাব। ব্রাপুরুষে, 

বিশ্ময়াপন হইলেন । অনন্তর, সেনাপতি, শির।তিশয় 2্লেহ ও সমাদর 

সহকারে, আ:লদন করয়।, পায় জ্যে সহোদবকে বললেন, আপনকার 

যে সহোদণ নরলোকে বিগ্ভমান পাই বলয়! বোধ করয়াছেন; আমি 

আপনকার সেই সহোদর । কল্য আমর সকলে আপনকার আলয়ে 

আহার করব । এই ব'লয়।, তিন তাঠাদের বীপুরুষকে, সবিশেষ 

সয়ানপুক, বিদায় দিলেন; এব যাহাতে তদায় আলয়ে আহারক্রিয়া, 
স্থচারুরূপে সম্পন হয়, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থ। ক'রয়। দিবার নিমিত্ত, 

আদেশ প্রদান করিলেন । 

এইরূপে আয্মপরিয় প্রদান করয়।, মহামতি সেনাপতি, স্বীয় জ্যেঠ 

সহোদরের সাংসারিক কেশের, সবতোভাবে নিবার। করিলেন । তদবধি, 

তাহার জোঠ সর্বত্র মাত হইয়।, সুখে ও স্বস্ছন্দে সসারযাত্রা স-্পন্ন 
করিতে লাগিলেন । সেনাপ।তর ঈ)শ ব্যবহার দর্শনে চম-কৃত হইয়া, 

তত্রত্য সমস্ত লোক, মুক্তকে সাধুবাদপ্রদান করিয়াছিলেন । 



৭৮” আখ্যানমঞ্জরী--দ্িতীয় ভাগ 

মধারবার্দিদ। ৫ অকুতোতয়তা 
প্রসিদ্ধ সাহসী চতুর্থ এলন্জো, যৌবনকালে পোর্ত,গালেব বাজ- 

সিংহাসনে অধিক হয়েন । তিনি সাতিশয় মুগয়াসক্ত ছিলেন, এবং 

মগয়াব আমোদেই, সমস্ত সময অতিবাহিত করিতেন। আপনাব৷ 

সম্পূর্ণ আধিপত্য কবিতে পাবিবেন, এই অভিপ্রায়ে, তদায় প্রিষপাত্রেবা, 

মুগয়াব ঞ্ণকীর্তন কবিয়া, তাহাকে মুগযাতে উ২সাহিশ কবিতেন । 

মুগয়াব অন্তাবোধে, তিনি নিষত অবণো অবস্ঠিতি কবিতেন , বাজকার্ষে 

একেবাবেই মনোযোগ দিতেন না, তাহাতে বাজকানিনাহ বিষষে 

বিলক্ষ। বিশরঙ্খল! ঘটিতে লাগিল । 

কিছুদিন পবে, গুকতব কাথবিশেষেব অঠবোবে তাহাকে বাজধানীতে 

উপস্থিত হইতে হইল । তাহাব উপস্থিতি পুবে, বাজ্যেব প্রধান লোকেবা 
ও বাজমন্ত্রীবা, সভাভবনে সমবেত হইযা, তদীয আগমনে প্রতাক্ষা 

করিতেছিলেন । তিনি, সভাভবনে প্রবিষ্ট ও সি হসিনে উপবিই হইয়াই, 

একমাস অবণ্যে থাক্যা মগয়াব আমোদে, কেমন স্থখে কালযঘাপন 

কবিয়াছেন, আহ্লাদে উন্নন্তপ্রায় হইয়া, তাহ।ব সবিশেষ বর্ণন কবিতে 
লাগিলেন; যে কাতেব অনুবোধে, তাহাকে বাজধানীতে আসিতে 

হইয়াছে, তাহাব একব।বও উল্লেখ ক'বলেন না । 

াহাব বাক্য সমাপ্ত হইলে, এক অতি প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক দণ্ডায়মান 

হইলেন, এব, বলিলেন, বাজসভ। ও বণক্ষেত্র বাজাদেব নিমিত্ত নিবপিত 
হইয়াছে , বন জন্ল তাহাদেব নিমিন্ত অভিপ্রেত নহে। গুহস্থ লোক, 

আবশ্যক কাণে দগ্ঠি না বাখিয়া, কেবল আমোদে কাল কাটাইলে, 
তাহাদেবই অনিষ্ট হইয়া থাকে; কিন্ধ বাজাবা, বাজকার্ধে জলার্জলি 
দিয়া, কেবল আমোদে আসক্ত হইলে, দেশস্থ সমস্ত লেকের অনিষ্ট হয় ; 

আপনি মুগয়াস্থলে যে ক্ষমতা প্রকাশ কবিয়ছেন, তাহ। শুনিবাব নিমিত্ত 

আমরা এখানে আসি নাই, কোনও গুকতব কাতেব অন্ুরোধেই 

আসিয়াছি। মহ|বাজেব প্রজাদেব যে রেশ ও দুরবস্থা ঘটয়াছে, যদ 

তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগী ও য়বান্ হন, তবেই তাহারা! আপনকার 
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অনুগত ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে; নতুবা__এই পর্ধন্ত শুনিয়াই 
ক্রোধে অধৈর্ধ হইয়া, বাজা বলিলেন, নতুবা কি কবিবে ? বাজাব ক্রোধ 

দর্শনে, কোনও অ.শে শঙ্কিত না হইয়া; সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দৃঢচবক্যে 
বলিলেন, নতুবা» তাহাবা বাজধর্ম প্রতিপালন কবেন, এপ কোনও 

বাঁওকে সিহাসনে বসাইবাব চে দেখিবে | 

এই কথা কর্ণগোচব হইবা মাত্র, এলন্জোব কোপানল প্রজ্মলিত হইয়া 
উঠ্িল। তখন তিনি, তোমবা আমাব যে অবমাননা কবিলে, অবিলম্বে 

তাহাবৰ সমুচিত প্রতিফল দিতেছি, এই বলিয।, সভা%হ হইতে বহিণতি 

হইলেন , কিঞ্ কিয-ক্ষ। পবেই, নিতান্ত শান্তশতি হইয়া, সভাগহে 

প্রবেশ কবিলেন,» এব সাদব সন্তাষ। পুবঃসব সেই সম্গান্ত ব্যাক্তকে 

বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহাব মর্মগ্রহ কবিতে 

পাবিয়াছি। বাস্তবক, যে ব্যক্তি, বাজা হইয়।, প্রজাব হিতসাধনে 

যক্ঠবান্ ন! হইবে, প্রজাব। কখনই তাহাব অনগত থ|কিবে না। আমি 
ধর্মসাক্ষা কবিয়া, সবসমক্ষে প্রতিগ%। কবিতেষছি, আজ অবধি, আব আমি 

মুগয়া ব। অন্যবিধ ব্যসনে, ক্ণকালেব জন্তও আসক্ত হইব না; অনন্তমন।ঃ 

ও অনন্তকনা! হইয।, সবপ্রযত্রে বাজকার্মপম্পাদনে ত.পব হইব ; 

প্রাণান্তেও এই প্রতিজ্ঞাৰ লঙ্ঘন কবিব না । 

এই প্রতিন্ঞাবাক্য শ্রবণগোচব কবিয়া, বাজসভায় সমবেত সন্ান্তগণ 
ও অমাত্যবর্গ আহলাদসাগবে মন হইলেন, এব আশীবাদ প্রয়োগ পূর্বক, 
বাজাকে ধন্তবাদ দিতে লাগিলেন । বাজা, সেই দ্িন অবধি, মুগয়া 
প্রভৃতি সর্ববিধ ব্যসনে বিসজন দিয়া, দিবাবাত্র, বাজকার্যসম্পাদনে 

নিবিষ্টচিত্ত হইলেন ; একদিন একক্ষণেব জগ্তও, সে বিষয়ে অযত্র বা 

উপেক্ষা কবেন নাই । ফলতঃ, তিনি বাজ্যেব যেবপ মঙ্গলবিধান ও 

প্রজ্াবর্গেব যেবপ হিতসাধন কবিয়া গিয়াছেন, পোর্ত,গালদেশে কখনও 

কোনও বাজ। সেবপ কবিতে পাবেন নাই। 
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মুত অয়ায়িকতা 
সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ. অতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন ; 

সর্ধদা সর্বিধ লোকের সহিত, আলাপ করিতেন ; সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া, অহন্কারে মত্ত হইয়া, কাহাকেও হেয়জ্ঞান কবিতেন না। তিনি 
একদা ফ্রান্সে রাজধান। পাবী নগরে গমন করিয়াছিলেন । তথায় তিনি 

প্রচ্ছনবেশে, পান্থনিবাসে গিয়া, সকল লোকেব সহিত, নিতান্ত অমায়িক 

ভাবে, কথোপকথন করিতেন । 

একদিন, তিনি, এক ব্যক্তির সহিত সতবঞ্চ খেলিতে বসিলেন । প্রথম 

বাজিতে তাহাব হার হইল সম্রাট আর এক বাজি খেলিবার 

ইন্ছাপ্রকাশ কবিলে, সে ব্যক্তি বলিলেন, মহাশিয়, আমায় মাপ করিবেন ; 
আমি আব খেলিতে পাবিব না । শুশিয়াছি, অদ্য সম্রাট রঙ্গভূমিতে 

যাইবেন, আমি তাহাকে দেখিবার জন্য তথায় যাইব । তখন তিনি 

বলিলেন, আপনি, সম্রাটুকে দেখিবাব নিমিত্ত এত ব্াগ্র হইয়াছেন কেন; 
তাহাকে দেখিলে, আপনাব কি লাভ হইবে, বলুন । আমি আপনাকে 

অবধারিত বলিতেছি, তাহাতে ও অগ্ঠ অগ্য বাক্তিতে, কোনও অংশে, 

কিবিম্মাত্র প্রভেদ নাই । তখন সে বাক্তি বলিলেন, যা হউক না কেন; 

সম্রাট অতি প্রসিদ্ধ প্রধান লোক; তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত, অনেক 

দিন অবধি, আমার অনিবার্য কৌতৃহল জন্মিয়া আছে ; নিকটে পাইয়াও, 

যদি তাহাকে একবাব না দেখি, তাহা হইলে, আমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ 

থাকিবে । 

তাহাব এইবপ বা গ্রতা দেখিয়া, সম্রাট বলিলেন, আপনার রঙ্গতৃমিতে 

যাইবাব কি এই একমাত্র উ্দেশ্ত ? তিনি বলিলেন, হা মহাশয়, 

বাস্তবিক, আমার এতপ্ডিন্ন আর কোনও উন্বেশ্যট নাই । তখন সম্রাট 
বলিলেন, আস্মুন, আমরা আর এক বাজি খেলি; ও জন্য, আর 

আপনকার ক্রেশস্বীকার করিয়া, রগগভূমিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। 
যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত, তথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন, সে ব্যক্তি এই 
আপনকার সুখে উপস্থিত রহিয়াছে । 
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এই কথা শবণমাত্র, অতিমাত্র, চকিত ও চমংকুত হইযা, নিনি 

জংক্ষণাঁ, দগ্ডাযমান হলেন , এব সাতিশয স্গান সহকারে, তডবাদন 

কবিযা, কনাঞ্জদল হইয|, নিঠা্ বিনাত বচনে, শিবেদন কশিলেন, 

মহাবাজ, অ।প*।বে সামানা বান্ছি স্ব ব ব্য।, সমকন্দ ভাবে কথোপ- 

থন কবযাছি, এব আপনকাক সহি* খেলিত* বস্যিভি , ইভাতে 

আমার যে অপবাপ হইয।75. দয! কবিয! গ'ভাব মাভনা কবিঠে হইবে । 

সমশাট শুরিয।, সভান্গা বদানে, হাক বিয়া, শাহাঁকে বসাইলেন, এব, 

অশেষ প্রকাবে বুনাইয। “ অভযদান কবিষা, পনপাল লাতার সতিত 

খেলিতে বসিলেন। 

তর্ায ঈণশা অছণ অম যিণ শব দশাতে, সাতিশয বিশ্মযাপহ হভবা, 

তিশি, মনে মনে, * তাকে বমবাদ পদাণ করিতে লাগিলেন । বসত: 

সমাট পদে প্রত্ি্* বাভিৰ ঈপশা আঅনাঘিক ভান অপ্ঞচচব « অন হপুব 

ব।পাল 

কুতঘ্ তা 
এব পিশিক পরণ বণক্ষেত্রে ভাসাপাব সহসপদশনি কবাতে। 

মাসিডনেব অধাশ্বৰ ফিগিপের সাণ্শিষ অভুগহভাজন হইযাছচিল। সে 

জলপথে কোনও স্থানে বাতিল , পথিমবে।, আত প্রবল বাত্যা, 

উপস্থিত হওয|তে, নে ক। জলমা ভইছা | এস, বল *ব বেগে ঠাবে 

নিশি এ হইয।, উলক ৪ গৃতপায পি 5 বতিল । শঢনাদ মে এ প্রদেশের 

এক ব্য; সেই কমণ্য, “সই স্তানে উপস্থিত হলেন? তাভাব আদুশী 
দশ! দর্শানে দযাদ্র চিন হইয।, 'শাহাকে আপণশ আলযে লইষা গেলেন, 

এব; সবিশেষ যত্র সহবাবে, অশেষ প্রকাকে। ঠাহাব ওশ্রীফ। কবিতে 

লাগিলেন । চল্লিশ দিন তাহাব অ'শ্রযে থাকিষ।, সে বান্কি সম্পর্ণ 

ন্ুস্থ ও সবল হইয উঠল । তিনি দযা কবিষ।, স্বীযঘ আলযে না লইযা 

গেলে, এব সবিশেষ যত পবিশ্রম ও অর্থব্যয়স্বাকাব পূর্ণক, তাহাব 
শুশ্রীধা না কবিলে, সে নিঃসন্দেহ, কালগ্রাসে পতিত হইত । তিনি, 

১৬ 
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যথোপদুক্ত পবিস্ছদ & আবশ্যক পাখেষ দিয়। তাহাকে স্বদেশগমনার্থ 

বিদাষ কবিলেন। 

প্রস্থানব[লে, “সণক পুকৰ স্বয আশ্রযদাতাকে বলিল, মহাশয়, 

আমাব সেভাগানহমে, আপনি, সেদিন, সেম্তানে উপস্থিত হইযাছিলেন, 

নতৃবা আমাব অবধা।বত প্রাণবিযোগ ঘট৩। আপনি, আমাব জন্য, 
যেকপ যহ্ব, যেৰপ পবিশ্রম, থেৰ্প অর্থব্যয কবিযাচ্ছেন, পিতা, পুলের 

জন্য, সেবপ ক খাত পাবেন কি শা, সন্দেহস্থছল । আপণন আমাব যে 

উপকার কবিযাছেন, আমি কণ্মন কালে তাহ। শলিতে পাবিব শ।। 

অধিক আব বি বলিব, আপনি আমাব জমদা৩| পিত। অপেক্ষা ও 

অধিক । এইনপ বলিষ। অসমযে আশযদ'্তাব নিকট বিদাষ লইযা. 

সৈনিক পুকষ ব্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান কবিল। 
সৈনিক পুকষেখ আশষদাত। যে ভূমিতে বাস ও কৃষিকর্ম দ্বাবা 

জীবিকানিবাহ ক বতেন, ফিলিপ, দানপনত্র পাব।, সেই ভমি, ৭ ৮সশিক 

পুকষকে পুবস্কাবন্বপ দ্রিলেন। এইবপে সে, প্রাণদাতাব অধিকৃত 
ভূমিব অধিকাবা হইয।, তাহাব গুহ ভা কাবিষ|, তাহাকে বলপু'ক 

উঠাইয়া দ্রিল। তিশি, তদীয ঈণৃশী অকৃতচ্ঞত। দর্শনে, সাতিশয বিশ্মিত 
ও নিবতিশয ছুঃখিত হইলেন * এব আগ্চোপা্ত সমস্ত নুন্তান্ত আবেদন 

পাত্র ছাবা, ফি লপেব গো৮ব ক।বলেন । মানব এতরনব অকৃত গছ হইতে 

পাবে, তাহার সেনপ বোধ ছিল ণাঁ। পত্রপাঠ মাত্র, তাহাব কোপানল 

প্রজ্বলিত হইয। উঠস। তি, তৎক্ষণাৎ পুর্বামাকে সেই ভূমিতে 
অধিকাৰ প্রদানে অ দেশ প্রদান কবিলেন * এবং সেই পাপিঠ সৈনিক 
পুরুষকে স্বীধ সমক্ষে অ।নাইঘ।) গাহাব ললাটে, কৃত নবাধম, এই ছুট 
শব্দ লেখাইয।) আপন অধিকাৰ হইতে বহিষ্কৃত কবয। দিলেন । 

কৃতন্র ব্যক্তি, সা কালে, স। দেশে, সা মাজে, নিবতিশয় নিন্দনায় 
হইয়। থাকে । মত্ুযেব যত দোষ সম্ভবিতে পাবে, শ্রীকৃদেশীয় লোকে 
কৃতন্নতাকে, সেই সমন্ত দোষ অপেক্ষা, গুকতব বিবেচনা কবিতেন। 
তাহারা কৃতন্ন ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ ও তাহার মুখাবলোকন 

করিতেন না। 
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কতা 6 অকৃতোভয়ুত। 
আখবদিগেব খলীফা হাল উব্ বশীদেব, জাকৰ বব্মাকী নামে, 

বিলক্ষণ কা দক্ষ, সাভিশষ ধর্মপবায়। মঙ্জী ছিলেন । কোনও কাবণে 

কুপিত হইয়।, খল'ফা তাহাব প্রাণদণ্ড কবেন, এবং এই ঘোষণা কবিয়। 

দেন, যদ কেহ মধ্াব *ণকাঙন কবে, তাহাব প্রাণদণ্ড হ বে। কিন্ত, 

এক বৃ আবব, সত ন, সনসমক্ষে, যুক্তকণ্ঠে মশীব গ্রণক1ঠণ কবিতেন । 
এই বিষষ খল ফা কর্ণগোচব হইলে, ৩দ য আদেশকমে, £ নথ আবব, 
তাহাব সশশে শত হইলেন । তখন খল।ফ।, সাতিশষ বোষ প্রদর্শন 

পুবক, তাহাকে ।জ খণ। কবিলেন, তুমি কোণ সাঙগনে আমাৰ আজ্ছ। 

লশান কবাখ্ত £ 

খল।ফাব এই কোপপর্ণ জিজ্ঞাসাব।ক্য শ্রবায, কিঞ্চিম্সাত্র ভাত ন। 

হইযা সু বিনীত বচনে বলিলেন, ধণবতাব, যদ্দ আমি, প্রাণভষে, মৃত 

মগ্লীব * ণকার্তনে বিবত হই, তাহা! হইলে, আমা উংকট অকুতঙ্গতা 

ছি 

| তো চল 

সি . ৃ / 

] শত ৬ 5০ রর ২5 ঢা 

ঠ ২০৯ তত ১ $ এ । 

টি ॥ ৯.০ 116-8 

১৪ এর রর ঠ রঃ তে 

টি রণ টি 

পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অকৃতজ্ঞ বলিয়া, লোকালয়ে পরিচিত হওয়! 
অপেক্ষা গ্াণত্যাগ করা ভাল আমি অতি দীন ও সহায়হীন ছিলাঠ- 



৮৪ আখ্যানমঞ্জরী- দ্বিতীয় ভাগ 

আমায়, অধিক দিন, সপরিবারে অনাহারে থাকতে হইত । সৌভাগ্য- 

ক্রমে, তাহার কৃপানষ্টি হওয়াতে, আমার দুঃখ পুব হইয়াছে । এক্ষণে 

আমি বিলক্ষ। সঙ্গতিপন্ন এবং সবন্র মান্য ও গণা হইয়াছি। এ সমস্তই 

সেই দয়াণীল মহাপুরুষের অনুগ্রহের কল। তাহার দয়া ও অনুগ্রহ 

আমার হৃদয়ে, সবক্ষ  বিলক্ষ। জ।গন্ধপ রহিয়াছে । এমন স্থলে, প্রাণ 

দণ্ডভয়ে, তাহাৰ গ&ণকীরনে বিরত হইলে, আমায় নিরতিশয় অধর্মগ্রস্ত 

হইতে হইবে । অতএব বর্াবতার, ইস্ফা হয়, আমার প্রাণদণ্ড করুন ; 
জীবিত থাকিয়।, আমি কোনও কারা”, তাহার গুণকাঙনে বিরত হইতে 

পারিব না । 

বুদ আরবের ক্ুতঙ্ছত। ও অকুতোভয় তার আতিশষ্য দর্শনে, খলাফ। 

যংপরোনাস্তি গ্রীতিপ্রাপ হইলেন, এব সাতিশয় প্রসন্ন হইয়।, তাহাকে 

বহুমূল্য পুরস্কার দিলেন | তখন, সেই বৃদ্ধ আবার ব'ললেন, ধর্মাবতার, 

বধমীকীর অন্রগ্রহই আমার এই অভ;বনায় সয়ানের একমাত্র কারণ। 

টধ্কার স্মঃণ 

একদদন, আমেরিকার এক আদিন নিব।ণ। ই'বেজদের পান্থনিবাসে 

উপস্থিত হইল, এব পাশ্ুনিবাসেব কত্রার ণিকটে প্রার্থনা করিল, আপনি 

দয়া ব'বয়া আমায় 'কছ আহার দেন; আমি প্ধায় অতিশয় কাতর 

হইয়াছি। আপনি যে আহার দিবেন, আজ আমি তাহার মূল্য দিতে 

পারিব শ1। অঙ্গীকার করতেছি, যত শীন্ব পার, আপনার এই খণের 

পরিশোধ করিব ; কদাচ তাহার অযাথ। হইবে ন। | পাগ্থনিবাসের কত্রা 

তাহার প্রার্থণ! শ্রনিয়া, যথে£ গালি দিলেন, এবং বল্লেন, আমি 

পরিশ্রম করিয়া যে উপাশ্ন কর, তোর মত লোককে খাওয়াইয়। তাহ। 

নষ্ট করিতে পারিব না । তুই, এখনই এখান হইতে চলিয়। য। | 

এই কথা শুনিয়া, সে চলিয়! যাইবার উপক্রম করিলে, তথায় 

উপস্থিত এক ভদ্র বাক্তি, তাহার আকার প্রকার দর্শনে, স্পষ্ট বুঝিতে 

পারিলেন, সে, যথার্থ ই, ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছে । তখন তিনি 
পান্থনিবাসের কত্রকে বলিলেন, এ ব্যক্তির যাহা আবশ্যক হয়, দাও; 
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আমি তাহাব মূল। দিব । আহাৰ সমা4 হইলে, আমেবিকাৰ লোকটি, 

আহাবদাতাব নিকটে গিয।, শক্তিণবক নমঙ্কাব কবিয়।, বিনযনআ্র বচনে 

ৰলিল, আপনি আম।ব উপব যে দা পকাশ কবিলেন, আমি কখনও 

তাহ। বিদ্যুত হইব না । এই বলিষ, সে বক্তি প্রস্থান কবিল। 

ই বেজেবা, ই“পসিত্িব শিমিও আনেবিব বৰ আদিমশ্বাসীন্দব উপব 

ষ গবোনাস্তি অত।াচাব কবিতন , এ», ভা'হাদেব উপব, তাহাদের 

শযাষক বিদেৰ জঠিযাততিন। স্মযোগ পাইলে, 5 হাব ভাহাপিগকে 

যথোচিত শাস্তি দিতে ক্রুট কবিত *।) একণ। এ ভদ্ব বক্তি গ্রগষ। 

টপলক্ষে, কোনও অবণে) প্রবেশ কনিবাছিলেন । ঘটনাক্রমে, সেই সময়ে, 

অ।মবিকাব কতক*লি অদিমশিবাসা (লাক ৩থাষ উপস্থিত হইল, 

এব দেখিবামাত্র, তাহাকে ক। কশিষ, আপণ।দেব ব।সস্থানে লইয। 

গেল । কিযংক্গ। কথোপকথন ও প?।নশেন পব, আহান। হিব কবিলা, 

এই দণ্ডে ইহাব পাণদণ্ড কবা আবশ্যক । এই ব)বস্থা গুটিয।, তথায 

উপস্থিত এক বুদ্দ। খলে।ক বলিল, অ দিশ হইল, আমাৰ পুত্রটি, লাই 

কবিতে গিয়া, মাব। পভিযাছ্ে , অতএব এই লোকট আমায় দাও 

ইহাকে আমি পুত্র কবি! না।খব | তদন7পানে, ৭ ব্যক্ত, ধার আলষে 

গিয়া, অবস্থিতি কবিতে লাগিলেন । 

একদিন, তিনি, বনমধে/, একাক কা কবিতেছ্েন , এমন সময়ে, 

নিকটি আমেরিকার তাদিমনিবাী লোক ঘথাষ উপস্থিত হইল, এবং 
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অতি বিনীতভাবে তাহাকে বলিল, আপনি অন্ুগ্রহপূরবক, অগুক দিন, 

অগুক সমযে, অমুক স্থ।নে গিয়া, আমার সহিত দেখা! কবিবেন । তিনি 

সন্তত হইলেন » কিন্ত, এ ব্যক্তি কেন অ নাষ এ স্থানে যাইতে বলিল, 

হযত উহাব 'কানণও 02£ অভিসন্ধি আছে, এই আশঙ্কী কবিতে 

লাগিলেন । কলত, এ বিষযষেব ঘহ মান্দোলন কবে লাগিনেন, 

ততই তাহার ৬ হই * লাগিল | ণজঠা, টনি, শ্যিমিত দিনে তথায 

উপস্থিত হইলে” || 

কিয়ংদিন পরবে ণ আমেবিকাব শা ক পুন ব, তাহার মহ * পাক্ষা!ৎ 

কবিল । তখন তিনি লহিক্ত হইয।, বলিলেন, আমি না ।। কাবা। 

সে'দন যাইতে পাব নাই , এল। দিণ গ্িব কবিযা বল, এবাৰ আমি 

অবধাবি ৩ ০5 ম'ব সহিত সাক্ষাৎ কবিব। ত্দক্ষসাবে দিশ নির্টিবিত 

হতনা । অপন্থব। তিনি, নিপাত দশে, শিলাধিত স্কদণে উপস্ঠিত তইযা 

দেখিলেন, 'স বা1ও১ দুই বন, দৃত বর কদপাএ, ৭5 শাজ্যাধাব লইযা, 

ব্যা আহে । আাহাকে দেখব গনি ন, “ঠা বছ্ধিন, আপশ্, এই ভ্রিবিধ 

দ্রব্যেব এক একট লঈয।, আম ব সদ আম্বন। আপন ভয পাইবেন 

না, আমান দু অভিসন্ধি নাই, তাহ। থাকলে, আমি এই দণ্ডে 

আপ-কাব প্রাণস হাব কবিতে পাপিতাম | তবে, আমি আপনাকে, কি 

জণ্ .কাথাব লইঘা যাইতেঙি, এখন হাহা ব্যক্ত কবিব না। তদীয 

ঈনশ বাকা শ্রবা। সাহসী হইয।, বন্দুক, বাক্দপাত্র ও ঠ্রোজ্যাধাব 

লইয', তিনি তাহার সমভি।হাবা হইলে | 
কততিপব দিনের পব, তাহাব। এক টন পাহাডেব উপৰ উপস্থিত 

হইলেন, এব ১ কিযৎ “বে কতকগুলি গৃহ দেখিতে পাইলেন । সেখানে 

কৃষক হইয়া থাকে, তাহাবও লক্ষ । লক্ষিত হইল । তখন, আমেবিকাব 

আদিম।নবাসা তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিল, যে স্থানে লোকেব বসতি দৃষ্ট 
হইতেছে, আপনি এ স্তানেব নাম জানেন নিনি বলিলেন, উহাব নাম 
লিচ ফিল্ড, এ স্থানে আমাব বাস ছিল। 

এই কথা শুনিয়া, আমেবিকাব আদিমশিবাসী বলিঙ্গ, আপনকার 
অবণ হইবে কি ন।, বলিতে পাবি নাং কিছ দিন পূর্বে, আমি অতিশয়, 
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ক্ুধার্ত হইয়! এক পাগ্ঠনিবাসে গিয়া, সেই পাস্থনিবাসেব কর্রীব নিকটে 
আহাবপ্রর্থনা কবি । তিণি, যথেষ্ট ভং'সন। কবিয়।, আমায় তাডাইয়া 

দেন। আমি নিবাশ ভইয। চলিয়! যাই , এমন সময়ে, আপনি দয়া 
কবিয়।, ন্জিব্যয়ে আহাব কবাইয়া, আমাব প্রাণবক্ষা কবিয়াছিলেন । 

আমি, পাস্থনিবাস হইতে, প্রস্কানকালে, আপনাকে বলিয়ছিলাম, আপনি 

আমা যে উপকার বিলেন, অ।মি কম্মন কালেও, তাহ! বিশ্মুত হইব 

না। আমি শুনি'ত পাইলাম, আপনি শিক । হইযা, দাসবাপে অবস্থিত 

কবিতেছেন । আঁপনকাব দাসঙ্মেচনেব জঠা, আমি আপনাকে এখানে 

আনিয়াছি। ৭ আপনকাব বাসম্তান, উহ। অধিক বব ও নহে, 

আপনি স্বস্তন্দে প্রস্কান কন । আমি আপনকাব নিকট বিদাষ 

লইতেছি | এই বলিয়। সে প্র্গান কনিল। তিনিও তাহাব দয়ায়, 

দাস'মুক্ত হইয|, নিবিনে, আপন বাসম্তানে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই 
অসভ্যজাতীষ ব্যক্তিব দয।, সেঁজগ্া ও সদ্বাবহাব দর্শনে, নিবতিশয় প্রীত 
ও চমংকৃত হইয়া, ুক্তক তাহাব পরশ সাকার্তন কবি লাগিলেন । 

প্রচ্গকার 

স্প্রসি বোন খগবে এগ্রিগা নামে এক বাতি ছিলেন । তাহার 
এক ভূত্য, তৎকালান সমআ্াই টাই ববিয়সেব নিকটে গিয়।, এই অভিযোগ 
কবিল, আমাৰ প্র এগ্রিমা, সতত, আপনকাব, যাৰ পব নহি, 
কৃংসাকীতন কবিয়া থাকেন। সম্াঢ শুিয়া অতিশ্রয় ক্রু হইলেন, এবং 
তাহাকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্দ কাবয়া, বাজভবনেব সমুখে দাড় কবাইয়া 
বাখিতে আঙ্ঞা দিলেন । 

গ্রান্মক।লে, মধ্যাহ্ন সময়ে, বৌদ্বে অধিকক্ষ1 দাডাইয়া, এগ্রি্সা 
পিপাসায় অতিশয় কাতব হইলেন । সেই সময়ে, কেলিগুলা নামক এক 

সন্তরান্ত ব্যক্তির ভূত্য থমাষ্টস্ জলেব কুজ লইয়। এস্থান দিয়া, চঙ্িক়া 
ধাইতেছিল। তাহার হস্তে জল্গেব কুজ দেখিয়া, পিপাসার্ত এগ্রিষ্সা 
তাহাকে নিকটে আসিতে বলেন। সে নিকটবর্তী হইলে, ভিসি, 
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।অতি কাতরভাবে, বিনীত বচনে, পানার্থে জলপ্রার্থনা করিলেন । সে 

সাতিশয় সৌজস্ত-প্রদর্শনপূ-ক, জলেব কুজটি তাহাব হস্তে দিল। তিনি, 

ইচ্ছান্ুবপ জলপান কবিয়।, পিপাসাব শাগি কবিলেন, এবং সাতিশয় 

গ্রীত ও আহলাদিত হইয়। বলিলেন, দেখ থমা%ুন্, আজ তুমি আমাব যে 

উপকাব কবিলে, হাতা আমি কণনও শলিতে পাবিব এ। যে বিপাদে 

পড়িয়াছি, যদি তাহ। হইতে শিক্ষুতি পাই আামি “তামায় যথোচিত 

পুবঙ্গাব কবিব । 
কিছ দিন পবেই, সম্রাট টাইবিবিয়ানের ৃতাী হইল । কেলিগল। 

সম্াইপদে প্রতিহত হইলেন । তিন, |নহাসনে অধিনূঃ হইয়া, 

এগিঞ্াকে কাবাগাব হইতে মুক্ত ও জু উযাপ্রদেশেব বাজপদে পতিষ্ঠিত 
কবিলেন। এইবপে, অতি উচ্পদে আধব;ঃ হহযাও, এশ্রিগ।, খম। সের 

কৃত উপকাব ভুলিষ। যান নাহ । ভি।* থমাঈস্কে ডাকিয! পাঠা ইলেন, 

এব সে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহাকে, উ” বেতনে: স্বীয় সাংসাবিক 

সমস্ত ব্যাপাবেব অধাক্ষতাপদে প্রতি “ত কবিলেন । 

96৭1 

আলি ইবন আববস নামে এক ব্যপ্জি মামূন্ নামক খলীফার প্রিয় 
পাত্র ছিলেন৷ তিশি বলিয়া গিয়ছেন, আমি একদিন অপরাছে, খলীফাব 
নিকট বসিয়া! আছি; এমন সময়ে. হস্তপদবদ্ধ এক বাক্তি তীহার সম্মথে 
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নাঁত হইলেন। খলাফা, আমাব প্রতি এই আল্ঞা কবিলেন, তুমি এ 

ব্যক্তিকে, আপন অলয়ে লইয়া গিয়া, কন্ধ কবিয়! বাখিবে, এবং কল্য 
আমাব নিকটে উপস্থিত কবিবে * তদীয় ভাব দর্শনে স্পট প্রতীতি হইল, 
তিনি এ ব্যক্তিব উপব অন্যন্থ ক্র. হইযাছেণ । আমি তাহাকে আপন 

আলয়ে আনিষ।, অতি সাবধানে কগ কবিষা বাখিলাম , কাব ?, যণ্দ 

তিনি পলাইয়। যান, আম।য় খলীফ!ব কোপে পতিত হইতে হইবে । 
কিয় ক্ষা পবে, অ'ম তাহাকে জিচ্ঞজামিলম, আপনকাব নিবাস 

কোথায ? তিনি বশিলেন, ডেম।ৰ১ত] আমাব জন্মস্থান , এ শগবেব ষে 

অশেণহ, মনজি? গণ তথা আমাধ পণ। আমি বলিলাম, 

ডেমাবস্ "গবেখ, বিশেষতঃ যে অন আপনকা।ব বস, তাহাব উপব 

জগরশ্ববেন স৩৩ শুভ দি থাকি । £ অশো অধিবাণ। এক বাক্তি, 

এক সমযে, আমায় পাণদান দযা ভিলেন । 

আমাব এই কথা গুনিয়।, তিনি বিশেষ জানিবাব শিমিঞ, ইক্ছা 

প্রকাশ কবিলে, আমি বলিতে আবন্ত বখিলাম, বন ব যব পুবে। 
ডেমাঙ্গ"সব শামনকঙ। পণঠাত হইলে, যিশি তদায পদে প্রতিষ্ঠিত হন, 
আমি গাহাব সমভিবাহাবে তখাষ গিবাছিলাম । পদচ্যত শাসনকর্া, 
বস খাক "সগ্ঠ লইয। আমা'দগকে আ -ম। কবিলেন। আমি প্রাণভয়ে 

পলাইয!) এক সম্গন্ত লে।বকেন বাগতে প্রবিষ্ট হইলাম, এব গহস্বামাব 
নিকটে গিয়া, আত কাব বচনে গ্রার্থনা কবিলাম, আপনি কৃপ। কবিয়। 
আমাব প্রাণবক্ষা ককণশ । আমাৰ প্রার্থনাবাক। গুনিয়।ঃ গহন্ধামী আমায় 
অভয় প্রদাণ কবিলেন । অ'মি তায় আবাণে, এক ম।স কাল শিরয়ে 

ও নিবাপদে অবস্থিতি কবিলাম | 

একদিন আশ্রয়দাতা মামায় বলিলেন, এ সমষে অনেক লোক 
বাদাদ যাইতেছেন। স্বদেশে প্রতিগমনেব পক্ষে আপনি ইহা অপেক্ষ। 
অধিক স্ুুবিধাৰ সময় পাইবেন না । আমি সঞ্গত হইলাম । আমাখ 
সঙ্গে কিনুমাত্র অর্থ ছিল ন।; লাজাবশতঃ আমি তাহাৰ নিকট সে কথা 
ব্যক্ত কবিতে পাবিলাম শা । তিনি, আমাব আকাব প্রকাব দর্শনে, তাহা! 
বুঝিতে পাবিলেন ; কিন্ত তৎকালে কিছু না বলিয়।, মোনাবলম্বন করিয়। 
রহিলেন। 

তিনি আমার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া বাখিয়াছিলেন, প্রস্থান 



৯5 আখানমঞ্জরী-_ দ্বিতীয় ভাগ 

দিবসে তাহা দেখিয়। আমি বিন্ময়াপন্ন হইলাম । একটি উৎকৃ্ট অথ্থ 

সুসজ্জিত হইয়া আছে , আব একটি অশ্বেব পুনে খাগ্যসামগ্রী প্রভৃতি 
স্থাপিত হইয়াছে , আব পথে আমাৰ পবিচ 1 কবিবাব নিমিত্ত, একটি 

ভূত্য প্রস্থানার্থে প্রস্তত হইয| বতিযাভে | প্রস্থান সময উপস্থিত হইলে, 

সেই দযাময, পদাশয আ শ্রযদাত।, আমাব হান্তে একটি স্বর্ণসুদ্রাব থলি 

দিলেন, এবং আমাকে যাঞাদেব নিকটে লইয। গেলেন , তন্মধ্যে যাহাদেৰ 

সহিত তাহাব আত্মা 5| ছিল, ত চাদের সঙ্গে মামাব আলাপ কৰিষ। 

দিলেন। আমি 'মআপনকাব বসনিস্থানে এই সমস্ত উপকার প্রাণ 

হইয়াছিলাম , এজনা পৃথ্বতে যন স্থান আছে, ৭ স্থান আমাৰ 

সবাপেক্গ। প্রিয। 

এই শিদ্শে কিয়, দুঃখপ্রকাশ প্র ক আম বললাম, আক্ষেপেব 

বিষ এই, আমি এ পণনণ্ধ সেই দযাময আ*যদাতাৰ কখনও কোন 

উত্শে পাইলাম না। যদি তাহাব নিকট কোনও অশে কৃতন্ঞ| 

প্রদর্শনেব অবসব পাই, তাহ। হইলে, এুহ্যকালে আমাব কোনও ক্ষোভ 

থাকে না । এই কথ শুণ্ববামাত্র, তিন আতশয আহনাদিত হইযা 

বলিলেন, আপনকাব ননঙ্গাম পুর্ণ হইযাছে। আপনি যে ব্যক্তিব উন্মেখ 

কবিলেন, সে এই | এই হতভাগ্যই আপনাকে, এক মাস কাল, আপন 

আলয়ে বাখিযাছিল | 

তাহাব এই কথা শুণশিয।, আমি চমকিয়া উঠিলাম , সবিশেষ 

অভিনিবেশ সহকাবে, কিযৎক্ষ। নিবীক্ষ। কবিয়।, তাহাকে চিন্তে 

পাবিনাম , আনলাদে পুলকিত হইয়া, অশ্রপুর্ণ যনে আলিঙ্গন কবিলাম ; 

তাহাব হস্ত ও পদ হইতে লৌহশঙ্থল খুলি! দিলাম , এবং কি 

দুবটনাক্রমে তিনি খলীফাব কোপে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানিবাব 
নিমিত্ত নিতান্ত বগ্ হইলাম । তখন তিনি বলিলেন, কতিপয় নীচ- 

প্রকৃতি লোক ঈ“যাবশতঃ শত্রুতা কবিষা, খল ফাব নিট আমার উপৰ 

উৎকট দোষাবোপ কবিয়াছে , তজ্জন্য "দায় আদেশক্রমে হঠাৎ অবকন্ধ 

ও এখানে আনীত হইয়াছি , আসিবাব সময় স্ত্রী, পুত্র, কগ্ঠাদিগের 
সহিত দেখা কবিতে দেয় নাই , সহজে নিষ্কৃতি পাইব, আমার সে আশা 
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নাই: বোধ করি, আমার 'প্রাণদণ্ড হইবে । অতএব, আপনকার নিকট 

বিনীত বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার 

পরিবারবর্গেব নিকট এই স বাদ পাঠাইয়। দিবেন। তাহা হইলেই আমি 

যথেট উপকৃত হইব । 


